
ฉบบัท่ี 104/2561                    วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 
 

ฐานะการคลงัของรัฐบาลในช่วง 8 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
___________________________________________ 

 

นายพรชยั ฐีระเวช ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการเงิน สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลงั แถลงข่าวฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) ว่า รัฐบาลมีรายได้นาํส่งคลงัทั้ งส้ิน จาํนวน 
1,490,389 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งส้ิน จาํนวน 2,034,150 ลา้นบาท รัฐบาลไดกู้้
เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จาํนวน 361,655 ลา้นบาท ส่งผลให้เงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561          
มีจาํนวนทั้งส้ิน 317,166 ลา้นบาท 

 

นายพรชัยฯ สรุปว่า “ฐานะการคลงัในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 อยู่ในระดับ 
ที่เข้มแข็ง โดยเงินคงคลังมีจํานวนทั้งส้ินกว่าสามแสนล้านบาท เพียงพอสําหรับรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ
และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกจิได้อย่างต่อเน่ือง”  

 

ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 

หน่วย:ลา้นบาท 

 8 เดอืนแรกของ เปรียบเทยีบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จาํนวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 1,490,389 1,417,704 72,685 5.1 
2. รายจ่าย 2,034,150 2,032,619 1,531 0.1 
3. ดุลเงินงบประมาณ (543,761) (614,915) 71,154 11.6 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (24,486) 875 (25,361) (2,898.4) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (568,247) (614,040) 45,793 7.5 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 361,655 404,381 (42,726) (10.6) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (206,592) (209,659) 3,067 1.5 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 317,166 231,641 85,525 36.9 

   ทีม่า: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
   รายละเอยีดเพิม่เติม ดูไดจ้าก www.fpo.go.th สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
   โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563, 3558 
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ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจาํเดอืนพฤษภาคม 2561 
และในช่วง 8 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) 

________________ 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 รัฐบาลเกินดุลเงินสด จาํนวน 12,460 ลา้นบาท โดยเป็นการ
เกินดุลเงินงบประมาณ จาํนวน 7,917 ลา้นบาท และเป็นการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 4,543 ลา้น
บาท ส่งผลให้เงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561 มีจาํนวน 317,166 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ฐานะการคลงัเดอืนพฤษภาคม 2561 
1.1 รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลัง จาํนวน 197,491 ลา้นบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ 

จาํนวน 19,463 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.0) เน่ืองจากในปีท่ีแลว้มีเม็ดเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจดัเก็บในเดือน
เมษายน 2560 บางส่วนเหล่ือมมาในเดือนพฤษภาคม 2560  

1.2 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท้ังสิ้น จาํนวน 189,574 ลา้นบาท ตํ่ากว่า
เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 20,202 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.6) โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบนั จาํนวน 
172,405 ลา้นบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 14.7 ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํ จาํนวน 142,717 
ลา้นบาท ตํ่ากว่าเดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 16.6 และรายจ่ายลงทุน จาํนวน 29,688 ลา้นบาท ตํ่ากว่า 
เดือนเดียวกนัปีท่ีแล้วร้อยละ 3.7 และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 17,169 ลา้นบาท  
สูงกวา่เดือนเดียวกนัปีท่ีแลว้ร้อยละ 120.8 (ตารางท่ี 1) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีสาํคญัในเดือนน้ี ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน 20,989 ลา้นบาท รายจ่ายชาํระหน้ีของกระทรวงการคลงั จาํนวน 5,925 ลา้นบาท งบรายจ่ายอ่ืน 
ของกระทรวงกลาโหม จาํนวน 4,201 ลา้นบาทและเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จาํนวน 1,869 ลา้นบาท 
 

ตารางท่ี 1 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 
 หน่วย: ลา้นบาท 

 เดือนพฤษภาคม เปรียบเทียบ 

2561 2560 จํานวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 172,405 202,001 (29,596) (14.7) 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 142,717 171,187 (28,470) (16.6) 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 29,688 30,814 (1,126) (3.7) 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 17,169 7,775 9,394 120.8 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 189,574 209,776 (20,202) (9.6) 
ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง 
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1.3 ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด จากรายไดน้าํส่งคลงัและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของรัฐบาลขา้งตน้ ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2561 เกินดุลจาํนวน 7,917 ลา้น
บาท เม่ือรวมกบัดุลเงินนอกงบประมาณท่ีเกินดุล จาํนวน 4,543 ลา้นบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (ก่อนกู)้  เกินดุล 
จาํนวน 12,460 ลา้นบาท ทั้งน้ี รัฐบาลไดกู้เ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 26,837 ลา้นบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด 
(หลงักูช้ดเชยการขาดดุล) เกินดุล จาํนวน 39,297 ลา้นบาท และเงินคงคลงั ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561 มีจาํนวน
ทั้งส้ิน 317,166 ลา้นบาท (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงนิสดเดือนพฤษภาคม 2561 
หน่วย: ลา้นบาท 

 เดือนพฤษภาคม เปรียบเทียบ 

2561 2560 จํานวน ร้อยละ 
1. รายได ้ 197,491 216,954 (19,463) (9.0) 
2. รายจ่าย 189,574 209,776 (20,202) (9.6) 
3. ดุลเงินงบประมาณ 7,917 7,178 739 10.3 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 4,543 38,752 (34,209) (88.3) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) 12,460 45,930 (33,470) (72.9) 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 26,837 44,100 (17,263) (39.1) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) 39,297 90,030 (50,733) (56.4) 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 317,166 231,641 85,525 36.9 

  ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

 2. ฐานะการคลงัในช่วง 8 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) 
   2.1 รายได้นําส่งคลัง รัฐบาลมีรายได้นาํส่งคลงัทั้ งส้ิน จาํนวน 1,490,389 ลา้นบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 72,685 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.1) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการนาํส่ง
รายไดจ้ากการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz (ใบอนุญาต 4G) 
การจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพ่ิมและการจดัเกบ็ภาษีรถยนตสู์งกวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้  
     2.2 รายจ่ายรัฐบาล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลมีจาํนวนทั้งส้ิน 2,034,150 
ลา้นบาท สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ จาํนวน 1,531 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.1) ประกอบด้วยรายจ่ายปี
ปัจจุบนั จาํนวน 1,879,585 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 61.6 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย (3,050,000 ลา้นบาท) 
สูงกวา่ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 0.8 และรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน จาํนวน 154,565 ลา้นบาท ตํ่ากวา่ 
ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 7.8 (ตารางท่ี 3)  

 รายจ่ายปีปัจจุบนัจาํนวน 1,879,585 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายจ่ายประจาํจาํนวน 
1,643,764 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.1 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํหลงัโอนเปล่ียนแปลง จาํนวน 
2,414,058 ลา้นบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 1.4 และรายจ่ายลงทุน จาํนวน 235,821 ลา้นบาท (คิด
เป็นร้อยละ 37.1 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลงัโอนเปล่ียนแปลง จาํนวน 635,942 ลา้นบาท) ตํ่ากว่า
ช่วงเดียวกนัปีท่ีแลว้ ร้อยละ 3.2 
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ตารางท่ี 3 การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในช่วง 8 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) 

หน่วย: ลา้นบาท 

 8 เดือนแรกของปี เปรียบเทียบ 

2561 2560 จํานวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน 1,879,585 1,864,909 14,676 0.8 
    1.1 รายจ่ายประจาํ 1,643,764 1,621,222 22,542 1.4 
    1.2 รายจ่ายลงทุน 235,821 243,687 (7,866) (3.2) 
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 154,565 167,710 (13,145) (7.8) 

3. รายจ่ายรวม (1+2) 2,034,150 2,032,619 1,531 0.1 
ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง 

  2.3 ดุลการคลงัรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดขาดดุล จาํนวน 568,247 ลา้นบาท  
โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ จาํนวน 543,761 ลา้นบาท และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ จาํนวน 
24,486 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการไถ่ถอนตัว๋เงินคลงัสุทธิ จาํนวน 26,711 ลา้นบาท ทั้งน้ี รัฐบาล 
ไดบ้ริหารเงินสดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งินโดยการกูเ้งินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จาํนวน 361,655 
ลา้นบาท ส่งผลใหดุ้ลเงินสด (หลงัการกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล) ขาดดุล จาํนวน 206,592 ลา้นบาท และเงินคงคลงั  
ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 317,166 ลา้นบาท (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางที ่4 ฐานะการคลงัของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) 

หน่วย:ลา้นบาท 

 8 เดือนแรกของ เปรียบเทียบ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2560 

จํานวน ร้อยละ 

1. รายได ้ 1,490,389 1,417,704 72,685 5.1 
2. รายจ่าย 2,034,150 2,032,619 1,531 0.1 
3. ดุลเงินงบประมาณ (543,761) (614,915) 71,154 11.6 
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (24,486) 875 (25,361) (2,898.4) 
5. ดุลเงินสดก่อนกู ้(3+4) (568,247) (614,040) 45,793 7.5 
6. เงินกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล 361,655 404,381 (42,726) (10.6) 
7. ดุลเงินสดหลงักู ้(5+6) (206,592) (209,659) 3,067 1.5 
8. เงินคงคลงัปลายงวด 317,166 231,641 85,525 36.9 

    ท่ีมา: กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

____________________________ 
 

สาํนกันโยบายการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3563 


