
86,776.52 ลบ.

1,185,463.61 ลบ.

การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล

1

72,247.37 ลบ.3. แผนการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 5 – 6)

ณ ก.ค. 61 202,488.03  ลบ.
คาดการณ์ ณ สิ้น ส.ค. 61 203,123.06 ลบ.4. การเบิกจ่ายงบช าระหนี้สะสมของรัฐบาล
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หนี้ของรัฐบาลประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง  หนี้ที่รัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุน FIDF 
และหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2561 มีผลและแผนการช าระหนี้ดังต่อไปนี้

10/2561
เดือนกรกฎาคม 2561

ฉบับท่ี/ปีงบประมาณ 

1. ภาพรวมการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดหน้า 2)

ในเดือนสิงหาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น 72,247.37 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ของ
กระทรวงการคลัง จ านวน 60,617.99 ล้านบาท หนี้ของ 
FIDF จ านวน 11,606.24 ล้านบาท และหนี้ที่รัฐบาลกู้มา
เพื่อให้กู้ต่อ จ านวน 23.14 ล้านบาท

Q1 Q2 Q3 Q4
274,622.81 ลบ. 369,699.81 ลบ. 322,204.26 ลบ. 218,936.73 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 าระหนี้ของรัฐบาลรวม 1,185,463.61
ล้านบาท โดยมีผลการบริหารการช าระหนี้สะสม 
ณ  สิ้ น เ ดื อนกรกฎาคม  2561  ร วมทั้ ง สิ้ น 
1,053,303.40 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ช าระหนี้    
579,369.52 ล้านบาท และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้    
473,933.88 ล้านบาท

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ่ายงบช าระหนี้สะสม 
202,488.03 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคม 2561 จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม 
635.03 ล้านบาท ท าให้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 คาดว่ากระทรวงการคลัง
จะมีการเบิกจ่ายงบช าระหนี้สะสม 203,123.06 ล้านบาท และมีงบช าระหนี้
คงเหลือท่ีรอการเบิกจ่าย จ านวน 9,118.05 ล้านบาท

 MOF
 FIDF
 ON-LENDINGผลสะสม ณ ก.ค. 61

1,053,303.40 ลบ.

ณ ส้ิน ส.ค. 61
95.70%

คาดการณ์

202,488.03 ลบ.
ใช้ไป 95.40%

คงเหลือ  4.30%
9,118.05 ลบ.

ปรับโครงสร้างหน้ี
69,982.96 ลบ.

ช าระหน้ี
2,264.41 ลบ.

ต  ากว่าแผน 
10,014.73 ล้านบาท

เป็นไปตามแผน 
100%

แผน 96,783.76 ลบ.
ผล 86,776.52 ลบ.

2. ผลการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล เดือนกรกฎาคม 2561 (รายละเอียดหน้า 3 – 4)

ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีแผนการบริหาร
การช าระหนี้ของรัฐบาล 96,783.76 ล้านบาท 
โดยมีผลการด าเนินการจริง 86,776.52 ล้านบาท 
ประกอบด้วย หนี้ของกระทรวงการคลัง 69,863.80
ล้านบาท หนี้ ของ FIDF 16,577.58 ล้านบาท 
และหนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ 335.14 ล้านบาท

สูงกว่าแผน 
7.49 ล้านบาท
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1,185,463.61 ล้านบาท1. ภาพรวมการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561
Q1 Q2 Q3 Q4

 MOF
 FIDF
 ON-LENDING

274,622.81 ลบ. 322,204.26 ลบ. 218,936.73 ลบ.

หมายเหตุ
1. ข้อมูลเบ้ืองต้นจากระบบ GFMIS-TR และ DMTR ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
2. แผนการช าระต้นเงินกู้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการใช้จ่ายงบช าระหนี้ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 และ 2. ตารางการโอนสินทรัพย์คงเหลือจากบัญชีผลประโยชน์ประจ าปี 2559

ของกองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน และ 3. ข้อมูลการโอนเงินหรือสินทรพัย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ปีงบประมาณ 2561
3. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก 1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2. ผลการประชุมคณะท างานพิจารณาการกูเ้งินและ

บริหารเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน ครั้งที่ 2/2561 3. ผลการประชุมคณะท างานพจิารณาการกูเ้งินเพือ่ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ
และการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 และ 4. ผลการประชุมคณะท างานพจิารณาการกูเ้งินเพื่อปรบัโครงสร้างหนี้รัฐบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561

4. วงเงินการช าระหนี้พันธบัตรและอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง 77,355.04 ลบ. ประกอบด้วย งบช าระหนี้ 70,396.80 ลบ. เงิน Premium ขาดดุล 5,577.24 ลบ. และเงิน Premium
ไทยเข้มแข็ง 1,381 ลบ.

5. การช าระหนี้เป็นวงเงินที่เกิดจากการช าระตัว๋เงินคลัง และตราสารอื่นๆ โดยนับรวมวงเงินช าระทกุครัง้ที่ด าเนินการ
6. แผนการด าเนินการดังกล่าวขา้งต้นอาจมีการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม

ปรับโครงสร้างหน้ี
589,648.84 ลบ.

ช าระหน้ี
595,814.77 ลบ.

369,699.81 ลบ.

86,776.52 ลบ.ผลสะสม ณ ก.ค. 61
1,053,303.40 ลบ.
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ต้นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

ต  ากว่าแผน 
10,014.73 ลบ.

ต  ากว่าแผน 
10,000 ลบ.

เงินคงคลัง
48%

ปรับโครงสร้างหนี้
28%

งบช าระหนี้
21%

เงิน Premium
3%

จ าแนกตามแหล่งเงินที น ามาช าระ

86,776.52 ล้านบาท2. ผลการบริหารการช าระหน้ีของรัฐบาลเดือนกรกฎาคม 2561

ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
หนีข้องกระทรวงการคลัง จ านวน 69,863.80 ล้านบาท โดยเป็นการช าระหนี้ในประเทศ 
จ านวน 69,515.16 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จ านวน 348.64 ล้านบาท
หนี้ของ FIDF จ านวน 16,577.58 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF1 จ านวน 1,067.40 ล้านบาท 
และหนี้ FIDF3 จ านวน 15,510.18 ล้านบาท 
หนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กูต้่อ จ านวน 335.14 ล้านบาท โดยเป็นการช าระหนี้ในประเทศ 
จ านวน 129.81 ล้านบาท และหนี้ต่างประเทศ จ านวน 205.33 ล้านบาท

69,863.80 ล้านบาท2.1 การบริหารการช าระหนี้ของกระทรวงการคลงั

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ต้นเงิน 74,906.00 64,906.00 93.47 93.47 74,999.47 64,999.47
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 4,624.16 4,609.16 254.90 255.17 4,879.06 4,864.33

รวม 79,530.16 69,515.16 348.37 348.64 79,878.53 69,863.80

ในประเทศ รวมต่างประเทศ

ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีผลการบริหารการช าระหนี้ของกระทรวงการคลัง จ านวน 69,863.80 ล้านบาท ต่ ากว่าแผน จ านวน 10,014.73 
ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก ดังนี้
1. การช าระหนี้ในประเทศ ต่ ากว่าแผน จ านวน 10,015 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนจากการท าธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร 
(Bond Switching) จ านวน 10,000 ล้านบาท เป็นการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) โดยจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) 
ในเดือนกันยายน 2561 ประกอบกับได้ประมาณการค่าธรรมเนียม Bond Switching ไว้ในแผน จ านวน 15 ล้านบาท แต่ธนาคารที่เป็นตัวแทน
การจ าหน่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและการจัดท าใบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
2. การช าระหนี้ต่างประเทศ สูงกว่าแผน จ านวน 0.27 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีช าระจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้

ต  ากว่าแผน 
15 ลบ.

100%
ต  ากว่าแผน 

10,000 ลบ.

สูงกว่าแผน 
0.27 ลบ.

ต  ากว่าแผน 
14.73 ลบ.

แหล่งเงินส าหรับการบริหารการช าระหนี้ของกระทรวงการคลัง ดังนี้
เงินคงคลัง จ านวน 33,236.89 ล้านบาท 
ปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 19,905.58 ล้านบาท
งบช าระหนี้ จ านวน 14,691.34 ล้านบาท
บัญชีเงิน Premium ไทยเข้มแข็ง จ านวน 2,029.99 ล้านบาท



100%

- -
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ต้นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

ในเดือนกรกฎาคม 2561 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) มีผลการบริหารการช าระหนี้ จ านวน 16,577.58 
ล้านบาท เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย หนี้ FIDF 1 จ านวน 1,067.40 ล้านบาท โดยเป็นการช าระดอกเบี้ยทั้งจ านวน 
และหนี้ FIDF 3 จ านวน 15,510.18 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จ านวน 15,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จ านวน 510.18 ล้านบาท

ปรับโครงสร้างหนี้
99%

เงินน าส่ง
จากสถาบันการเงิน 

1%

ต้นเงิน

ดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียม

จ าแนกตามแหล่งเงินที น ามาช าระ

แผน ผล

FIDF1 FIDF3

แผน ผล

ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีผลการบริหาร
การช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จ านวน
335.14 ล้านบาท สูงกว่าแผน จ านวน 7.49 
ล้านบาท โดยสาเหตุเกิดจากการช าระหนี้
ต่างประเทศ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ช าระจริงสูงกว่าประมาณการ ในขณะที่การ
ช าระหนี้ในประเทศเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้

ทั้งนี้ แหล่งเงินในการช าระหนี้มาจาก
รายได้ของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 205.33 ล้านบาท 
และเงินงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้ง
งบประมาณ จ านวน 129.81 ล้านบาท

ในประเทศ

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ต้นเงิน - - - - - -
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 129.81 129.81 197.84 205.33 327.65 335.14

รวม 129.81 129.81 197.84 205.33 327.65 335.14

แผน ผล

335.14 ล้านบาท2.3 การบริหารการช าระหนี้ที รัฐบาลกู้มาเพื อให้กู้ต่อ

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ต้นเงิน - - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม 1,067.40 1,067.40 510.18 510.18 1,577.58 1,577.58

รวม 1,067.40 1,067.40 15,510.18 15,510.18 16,577.58 16,577.58

16,577.58 ล้านบาท2.2 การบริหารการช าระหนี้ของ FIDF

ผลแผนผลแผน

ผลแผน

รวม

ต่างประเทศ รวม

แผน ผล แผน ผล

แผน ผลแผน ผล แผน ผล

-

แผน ผล

สูงกว่าแผน 
7.49 ลบ.

100%

-

แหล่งเงินส าหรับการบริหารการช าระหนี้ของ FIDF ดังนี้
การปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 15,000 ล้านบาท
เงินน าส่งจากสถาบันการเงิน จ านวน 1,577.58 ล้านบาท

เป็นไปตามแผน 
100%

100% 100%

สูงกว่าแผน 
7.49 ลบ.

สูงกว่าแผน 
7.49 ลบ.

100% 100%
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60,617.99 ล้านบาท3.1 แผนการบริหารการช าระหนี้ของกระทรวงการคลัง

ในเดือนสิงหาคม 2561 รัฐบาลมีหนี้ที่จะบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 
72,247.37 ล้านบาท แบ่งเป็น

หนี้ของกระทรวงการคลัง จ านวน 60,617.99 ล้านบาท
หนี้ของ FIDF จ านวน 11,606.24 ล้านบาท
หนี้ท่ีรัฐบาลกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ จ านวน 23.14 ล้านบาท

72,247.37 ล้านบาท3. แผนการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล เดือนสิงหาคม 2561

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนนิการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

โดยภาระหนี้จ านวนดังกล่าว รัฐบาลมีแผนท่ีจะช าระหนี้ จ านวน          
2,264.41 ล้านบาท และด าเนินการปรับโครงสรา้งหนี้ จ านวน
69,982.96 ล้านบาท  

ทั้งนี้ จากหนี้ท่ีจะบริหารจัดการดังกล่าว กระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะช าระหนี้ 635.03 ล้านบาท โดยใช้งบช าระหนี้ แบ่งเป็น
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ วงเงินรวม 69.04 ล้านบาท
- ต้นเงินและดอกเบี้ยหนีเ้งินกู้ IBRD จ านวน 120.24 ล้านบาท
- ต้นเงินและดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ JICA จ านวน 445.75 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จ านวน 59,982.96 ล้านบาท จะด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงตั๋วเงินคลัง
เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน

กระทรวงการคลังมีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสิงหาคม 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
60,617.99 ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จ านวน 60,430.95 ล้านบาท ดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม จ านวน 187.04 ล้านบาท ได้แก่

หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุลฯ จ านวน 60,052 ล้านบาท โดยเป็น 1. ต้นเงิน 
จ านวน 59,982.96 ล้านบาท เป็นตั๋วเงินคลังทั้งจ านวน และ 2. ดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียม จ านวน 69.04 ล้านบาท
หนี้เงินกู้ IBRD จ านวน 3.77 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 120.24 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จ านวน 3.50 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 109.17 ล้านบาท 
และ 2. ดอกเบี้ย จ านวน 0.27 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 11.07 ล้านบาท
หนี้เงินกู้ JICA จ านวน 1,130.02 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 445.75 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 1. ต้นเงิน จ านวน 1,052.69 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 338.82 ล้านบาท 
และ 2. ดอกเบี้ย จ านวน 77.33 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 106.93 ล้านบาท
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11,606.24 ล้านบาท3.2 แผนการบริหารการช าระหนี้ของ FIDF

23.14 ล้านบาท3.3 แผนการบริหารการช าระหนี้ที รัฐบาลกูม้าเพื อให้กู้ตอ่

จากหนี้ท่ีจะบริหารจดัการดังกล่าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะด าเนินการช าระหนี้ทั้งจ านวน
โดยช าระจากเงินงบประมาณที่รฐัวิสาหกิจเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ

FIDF มีหนี้ที่จะบริหารจัดการในเดือนสงิหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 11,606.24
ล้านบาท แบ่งเป็น ต้นเงิน จ านวน 10,000 ล้านบาท และดอกเบี้ย จ านวน 
1,606.24 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ FIDF 3 ทั้งจ านวน

จากหนี้ท่ีจะบริหารจดัการดังกล่าว กองทุน FIDF มีแผนท่ีจะช าระหนีโ้ดยใช้
เงินน าส่งจากสถาบันการเงิน ช าระค่าดอกเบี้ยของ FIDF 1 และ FIDF 3 
จ านวน 1,606.24 ล้านบาท

วงเงินคงเหลือ จ านวน 10,000 ล้านบาท จะด าเนินการปรบัโครงสร้างหนี้
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

แผนการบริหารการช าระหนี้ที่รัฐบาลกู้มาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในเดือนสิงหาคม 2561
รวมทั้งสิ้น 76.18 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 23.14 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยของ 
รฟท. ทั้งจ านวน 

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนนิการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม


