
หมายเหตุ (หน่วย:บาท)
2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 21,873,425,649.53             59,765,660,184.19             
ลูกหน้ีระยะส้ัน 6 777,838,659.14                 625,239,599.05                 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 7 69,893,421,405.26             11,638,043,001.23             
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8 592,465,822.29                 5,612,940,784.36              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 93,137,151,536.22             77,641,883,568.83             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 9 149,043,390,597.74           126,856,463,129.97           
อาคาร และอุปกรณ์ 10 22,316,403.59                   29,686,842.74                   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 7,341,203.17                    1,538,041.07                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 149,073,048,204.50           126,887,688,013.78           

รวมสินทรัพย์ 242,210,199,740.72           204,529,571,582.61           
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีระยะส้ัน 12 35,782,010,460.91             32,531,326,898.65             
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 13 180,091,212,000.00           133,583,130,276.09           
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 14 287,866,808,117.92           379,460,218,711.36           
เงินรับฝากระยะส้ัน 15 4,128,925,606.11              3,620,272,822.28              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 517,190,608.12                 665,754,157.62                 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 508,386,146,793.06           549,860,702,866.00           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 17 306,228.59                       532,215.59                       
เงินกู้ยืมระยะยาว 18 4,641,689,559,448.18         4,110,181,503,362.46         
เงินกู้อ่ืน 19 12,300,000,000.00             9,300,000,000.00              
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,000,000.00                    1,000,000.00                    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,073,839,951.42              7,424,365,719.47              
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,661,064,705,628.19         4,126,907,401,297.52         

รวมหน้ีสิน 5,169,450,852,421.25         4,676,768,104,163.52         
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (4,927,240,652,680.53) (4,472,238,532,580.91)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน 20 (1,745,948,795,386.54) (1,745,948,795,386.54)
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 21 (3,181,291,857,293.99) (2,726,289,737,194.37)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (4,927,240,652,680.53) (4,472,238,532,580.91)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1

ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2560



หมายเหตุ (หน่วย:บาท)
2560 2559

รายได้
รายได้จากงบประมาณ 22 193,054,749,489.00          173,212,054,429.09          
รายได้จากเงินกู้และรายได้อ่ืนจากรัฐบาล 23 14,904,349.02                 45,122,857.09                 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 24 (1,230,089,686.71) 47,540.00                       
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 25 81,691,435,244.20           88,375,791,787.22           
รายได้อ่ืน 26 2,482,252,242.95             (108,316,790,860.59)

รวมรายได้ 276,013,251,638.46          153,316,225,752.81          
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27 88,327,252.43                 87,642,245.14                 
ค่าบ าเหน็จบ านาญ 28 11,257,145.52                 8,541,683.00                   
ค่าตอบแทน 29 1,900,712.25                   208,080.00                     
ค่าใช้สอย 30 13,805,251,127.80           80,607,065.82                 
ค่าวัสดุ 31 2,967,056.65                   2,921,474.27                   
ค่าสาธารณูปโภค 32 5,204,175.21                   4,853,433.73                   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 33 14,499,606.74                 15,821,627.71                 
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 34 681,255,522.05               1,957,804,176.44             
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 35 568,032,925,702.30          374,106,832,973.63          

รวมค่าใช้จ่าย 582,643,588,300.95          376,265,232,759.74          
รายได้ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (306,630,336,662.49) (222,949,007,006.93)

ต้นทุนทางการเงิน 36 (171,313,695,455.81) (168,176,984,096.55)
รายได้ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงานตามปกติ (477,944,032,118.30) (391,125,991,103.48)

รายได้แผ่นดินสุทธิ 110,732,601.44               1,102,007.65                   
รายได้ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (477,833,299,516.86) (391,124,889,095.83)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2

ส่านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน
ส่าหรับปีส้ินสุดวันที  30 กันยายน 2560



(หน่วย : บาท)
รายได้สูง/(ต ่า) กว่า องค์ประกอบอื น รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ค่าใช้จ่ายสะสม ของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2559 - ตามที รายงานไว้เดิม (1,745,948,795,386.54) (2,724,141,498,540.67) -                                  (4,470,090,293,927.21)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน -                                20,682,940,763.54            20,682,940,763.54            
ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2559 - หลังการปรับปรุง (1,745,948,795,386.54) (2,703,458,557,777.13) -                                  (4,449,407,353,163.67)
การเปลี ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2560
รายได้สูง/(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด -                                (477,833,299,516.86) (477,833,299,516.86)
ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2560 20,21 (1,745,948,795,386.54) (3,181,291,857,293.99) -                                  (4,927,240,652,680.53)

3

ส่านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
งบแสดงการเปลี ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส่าหรับปีส้ินสุดวันที  30 กันยายน 2560

หมายเหตุ ทุน



(หน่วย : บาท)
รายได้สูง/(ต ่า) กว่า องค์ประกอบอื น รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ค่าใช้จ่ายสะสม ของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2558 - ตามที รายงานไว้เดิม (1,745,948,795,386.54) (2,294,377,833,053.71) -                                  (4,040,326,628,440.25)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน -                                (40,787,015,044.83) (40,787,015,044.83)
ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง (1,745,948,795,386.54) (2,335,164,848,098.54) -                                  (4,081,113,643,485.08)
การเปลี ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2559
รายได้สูง/(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายส่าหรับงวด -                                (391,124,889,095.83) (391,124,889,095.83)
ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2559 20,21 (1,745,948,795,386.54) (2,726,289,737,194.37) -                                  (4,472,238,531,682.25)

4

ส่านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
งบแสดงการเปลี ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส่าหรับปีส้ินสุดวันที  30 กันยายน 2560

หมายเหตุ ทุน



5 
 

ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 

หมำยเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) เป็นส่วนรำชกำรในระดับกรม สังกัดกระทรวงกำรคลัง จัดตั้งขึ้น        
เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2545 ตำมพระรำชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

  สบน. เป็นองค์กรที่มีภำรกิจเสนอแนะนโยบำย รวมทั้งด ำเนินกำรก่อหนี้และบริหำรหนี้สำธำรณะ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยมีบทบำทด้ำนงำนบริหำรจัดกำรหนี้สำธำรณะในฐำนะหน่วยงำน (Agency) ซึ่งด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจเช่นเดียวกับส่วนรำชกำรอ่ืน และงำนบริหำรหนี้สำธำรณะในฐำนะหน่วยงำนกลำง (Core Agency) ประกอบไปด้วย 
กำรก่อหนี ้ที ่กระทรวงกำรคลังได้ผูกพันในฐำนะผู ้กู ้ในนำมรัฐบำลของรำชอำณำจักรไทย ทั ้งหนี ้ในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ กำรบริหำรจัดกำรหนี้คงค้ำง รวมถึงกำรบริหำรกำรช ำระหนี้ 

 ปี พ.ศ. 2548 มีกำรประกำศใช้ “พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548” ประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2548 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
เป็นต้นไป เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้กำรบริหำรหนี้สำธำรณะมีประสิทธิภำพ ซึ่งเดิมได้บัญญัติไว้ใน
กฎหมำยหลำยฉบับและสมควรให้มีหน่วยงำนกลำงเป็นหน่วยงำนเดียว ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
อย่ำงมีระบบมีประสิทธิภำพ และควบคุมดูแลกำรก่อหนี้โดยรวม เพื่อให้ภำระหนี้สำธำรณะอยู่ในระดั บที่สอดคล้องกับ
ฐำนะกำรเงินกำรคลังของประเทศ ซึ่งก ำหนดให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรกู้เงินหรือค้ ำประกันในนำมรัฐบำล
แต่เพียงผู้เดียวโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกับกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ ซึ่งมี  
อ ำนำจหน้ำที่รำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะ เสนอแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ จัดท ำหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรหนี้ แนะน ำ
กำรออกกฎกระทรวงและปฏิบัติกำรอ่ืน 

 สบน. มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกำรทั่วไปของคณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกับกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ 
และมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำงหนี้สำธำรณะ หนี้รัฐวิสำหกิจที่ท ำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน และสถำบันกำรเงิน
ภำครัฐที่กระทรวงกำรคลังไม่ได้ค้ ำประกัน รวบรวมข้อมูลประมำณกำรควำมต้องกำรเงินภำครัฐ และกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกับกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ 
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ส่งเสริมหน่วยงำนของรัฐในกำรบริหำรจัดกำรหนี้ ติดตำมกำรปฏิบัติตำมสัญญำและประเมินผล  
กำรใช้จ่ำยเงินกู้ ปฏิบัติงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกับกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ และปฏบิัติกำรอื่น 

หมำยเหตุ 2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่กระทรวงกำรคลังประกำศใช้ ซึ่งรวมถึง
หลักกำรและนโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ และแสดงรำยกำร
ในงบกำรเงินตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติกำรบัญชีประกอบ
มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 1 เร่ืองกำรน ำเสนองบกำรเงิน 

 รอบระยะเวลำบัญชีใช้ปีงบประมำณเป็นเกณฑ์ คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยำยน 
ของปีถัดไป 

หมำยเหตุ 3 มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ และมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่ปรับปรุงใหม่ 

  ในระหว่ำงปีปัจจุบัน กระทรวงกำรคลังได้ประกำศใช้มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่และ
ปรับปรุงใหม่ ดังนี้ 
 
 
 
 



6 
 

  - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้ำคงเหลือ วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลำคม 2561 
  - มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน วันที่มีผลบังคับใช้  
1 ตุลำคม 2561 
  มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินในงวดที่น ำมำ
ถือปฏิบัติ 

หมำยเหตุ 4 สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 4.1 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมเกณฑ์คงค้ำง (Accrual basis) โดยเป็นไปตำมข้อก ำหนดในหลักกำรและ
นโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับที่ 2 ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เม่ือวันที่ 11 กันยำยน 2546 
 4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  - เงินทดรองรำชกำร บันทึกรับรู้เมื่อได้รับเงินและบันทึกบัญชีคู่กับเงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว 
เงินทดรองรำชกำรมไีว้ส ำหรับทดรองใช้จ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำย ดังต่อไปนี้ 
  1. งบบุคลำกรเฉพำะค่ำจ้ำงซึ่งไม่มีก ำหนดจ่ำยเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ ำ แต่จ ำเป็นต้องจ่ำยให้ลูกจ้ำง
แต่ละวันหรือแต่ละครำวเมื่อเสร็จสิ้นงำนที่จ้ำง 
  2. งบด ำเนินงำนยกเว้นค่ำไฟฟ้ำและน้ ำประปำ 
  3. งบกลำงเฉพำะที่จ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรและเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ  
กำรรักษำพยำบำล 
  4. งบอ่ืนที่จ่ำยในลักษณะเช่นเดียวกับ 1 หรือ 2 
  - รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องซึ่งมีระยะเวลำครบก ำหนดที่จะ
เปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภำยใน 3 เดือน เช่น เงินฝำกประจ ำ บัตรเงินฝำก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน 
แสดงไว้เป็นรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 4.3 ลูกหนี้เงินยืม บันทึกรับรู้ตำมจ ำนวนเงินในสัญญำยืม ไม่ว่ำจะจ่ำยจำกเงินงบประมำณหรือ  
เงินนอกงบประมำณ และไม่ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 4.4 รำยได้จำกเงินงบประมำณค้ำงรับ บันทึกเป็นรำยได้จำกเงินงบประมำณค้ำงรับ ณ วันที่จัดท ำรำยงำน
หรือ ณ วันสิ้นปีงบประมำณ ตำมจ ำนวนเงินงบประมำณที่ยังไม่ได้รับตำมฎีกำเหลื่อมจ่ำย  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีหรือ 
เงินงบประมำณค้ำงเบิกข้ำมปี 
 4.5 รำยได้ค้ำงรับ บันทึกตำมจ ำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับจนถึงสิ้นปีงบประมำณ 
 4.6 วัสดุคงเหลือ หมำยถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่มีไว้เพื่อใช้งำนในกำรด ำเนินงำนปกติโดยทั่วไป มีมูลค่ำ  
ไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถำวร แสดงในรำคำทุน โดยตีรำคำวัสดุคงเหลือตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน 
 4.7 ดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ เป็นส่วนลดที่ให้แก่ผู้ซื้อตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญำใช้เงินเพื่อกำรปรับ 
โครงสร้ำงหนี้ (R-Bill)  
 4.8 เงินให้กู้ระยะยำวแก่รัฐวิสำหกิจ  
  เงินให้กู้ยืม หมำยถึง จ ำนวนเงินที่หน่วยงำนให้หน่วยงำน บุคคลภำยนอก หรือรัฐวิสำหกิจยืมหรือกู้ 
โดยอำจมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ เงินให้กู้ยืมระยะยำวส่วนที่จะถึงก ำหนดช ำระคืนภำยในหนึ่งปี นับจำกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลำในงบกำรเงิน จะแสดงไว้เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นภำยใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน หน่วยงำนแสดงเงินให้กู้ยืม   
ตำมมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส ำหรับเงินให้กู้ยืมที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ 
 4.9 อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ) เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำต่อหน่วยต่อชุดหรือต่อกลุ่ม ตั้งแต่ 30,000 บำท ขึ้นไป 
เฉพำะที่ซื้อหรือได้มำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2540 - 2545 ส ำหรับรำยกำรที่จัดซื้อหรือได้มำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2546 
เป็นต้นไป จะรับรูเ้ฉพำะที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 5,000 บำท ขึ้นไป โดยแสดงรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) แสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 
 4.11 เจ้ำหนี้ บันทึกรับรู้เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร เมื่อหน่วยงำนได้ตรวจรับสินค้ำหรือบริกำรจำก
ผู้ขำยแล้ว แต่ยังไม่ได้ช ำระเงิน และสำมำรถระบุมูลค่ำสินค้ำหรือบริกำรได้ชัดเจน 
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 4.12 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย เกิดขึ้นจำกข้อก ำหนดของกฎหมำย ข้อตกลงในสัญญำ หรือจำกบริกำรที่ได้รับ 
เช่น เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนค้ำงจ่ำยและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย โดยกำรประมำณค่ำตำมระยะเวลำที่
เกิดค่ำใช้จ่ำยนั้น ส ำหรับใบส ำคัญค้ำงจ่ำยจะรับรู้เมื่อได้รับใบขอเบิกเงินจำกข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำง 
รวมถึงกำรรับใบส ำคัญที่ทดรองจ่ำยจำกเงินทดรองรำชกำร 
 4.13 รำยได้รับล่วงหน้ำ บันทึกรับรู้รำยได้รับล่วงหน้ำ เมื่อได้รับเงินตำมจ ำนวนกำรใช้จ่ำยเงินรวมถึง 
กำรรับเงินสนับสนุน 
 4.14 เงินกู้ระยะสั้น เป็นเงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังกู้ในนำมรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งเป็นส่วนของ
งำนหนี้สำธำรณะ ประกอบด้วย 
  1) เงินกู้ในประเทศ ได้แก่ เงินกู้ที่เกิดจำกกำรออกตั๋วเงินคลัง (T-Bill) ตั๋วสัญญำใช้เงินระยะสั้น    
(R-Bill และ PN) เงินกู้ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน และส่วนที่จะครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของพันธบัตรรัฐบำล 
ตั๋วสัญญำใช้เงิน (PN) และสัญญำเงินกู้ระยะยำว (Long Term Loan) 
  2) เงินกู้ต่ำงประเทศ ได้แก่ ตั๋ว Euro Commercial Paper (ECP) และส่วนที่จะครบก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปีของ Samurai Bond และเงินกู้ตำมสัญญำกู้เงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
 4.15 เงินกู้ระยะยำว เป็นเงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังกู้ในนำมรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งเป็นส่วนของ
งำนหนี้สำธำรณะ ประกอบด้วย 
  1) เงินกู้ในประเทศ ได้แก่ เงินกู้ที่เกิดจำกกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน สัญญำเงินกู้ระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน และพันธบัตร ซึ่งพันธบัตรรับรู้ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้หักหรือบวกด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำพันธบัตรที่
เกิดขึ้นเมื่อมีกำรออกจ ำหน่ำยพันธบัตร และทยอยรับรู้ส่วนเกินและส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมอำยุพันธบัตรโดยวิธีเส้นตรง 
  2) เงินกู้ต่ำงประเทศ ได้แก่ เงินกู้ที่เกิดจำกกำรออก Samurai Bond และเงินกู้ตำมสัญญำกู้เงิน      
ที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
 4.16 หนี้สำธำรณะ หมำยถึง หนี้ที่กระทรวงกำรคลัง หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ หรือหนี้ 
ที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน (ค้ ำประกัน รวมถึงกำรอำวัลตั๋วเงิน) แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสำหกิจที่ท ำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน 
โดยกระทรวงกำรคลังมิได้ค้ ำประกัน กำรกู้เงินจะท ำเป็นสัญญำหรือออกตรำสำรหนี้ก็ได้ 
 4.17 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บันทึกสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศตำมวันที่
เกิดรำยกำรด้วยสกุลเงินตรำต่ำงประเทศนั้นๆ และแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร              
โดยสินทรัพย์และหนี้สินคงเหลือ ณ วันจัดท ำรำยงำน หรือ ณ วันสิ้นปีงบประมำณ ได้แปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศของ
สินทรัพย์และหนี้สินคงเหลือ โดยใช้อัตรำซื้อส ำหรับสินทรัพย์ และอัตรำขำยส ำหรับหนี้สิน ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนอ้ำงอิง
ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 4.18 ทุน รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำงซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงสินทรัพย์และหนี้สิน  
 4.19 กำรรับรู้รำยได้ 
   4.19.1 รำยได้จำกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค ำขอเบิกจำก
กรมบัญชีกลำง 
   4.19.2 รำยได้อื่น รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงเมื่อเกิดรำยกำร 
 4.20 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยงบกลำง รับรู้เมื่อเกิดค่ำใช้จ่ำย 
 4.21 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงไม่มีรำคำซำก (รำคำซำก = 0) สินทรัพย ์
ที่หมดอำยุกำรใช้งำนแล้วให้คงมูลค่ำไว้ในบัญชี 1 บำท จนกว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ออกจำกระบบบัญชี กำรตีรำคำ
สินทรัพย์ กำรคิดค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยได้ก ำหนดประเภทสินทรัพย์และอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ต่ำงๆ ดังนี้ 
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   ประเภทสินทรัพย ์ อำยุกำรใช้งำน (ปี) 
    ส่วนปรบัปรุงอำคำร 15 - 25 
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  3 - 12 
   ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่  5 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ  5 
   ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่                        5 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3 
   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  5 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 - 10 

หมำยเหตุ 5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
   (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 
                เงินทดรองรำชกำร 1,000,000.00 1,000,000.00 
                เงินฝำกธนำคำรแห่งประเทศไทยจำกเงินกู้เพื่อ 
                  กำรปรับโครงสรำ้งหนี ้

815,510,650.97 14,442,057,275.57 

                เงินฝำกธนำคำรแห่งประเทศไทยจำกกำรกู้เงินเพื่อ 
                  ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟ ู

1,846,679,951.81 2,081,747,436.82 

                เงินฝำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ 
                  เงินกู้ตำมแผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 

6,175,561,628.02 12,953,338,365.99 

                เงินฝำกธนำคำรแห่งประเทศไทยจำกกำรกู้เงินเพื่อ 
                  กำรบริหำรหนี้ 

9,926,584,118.12 23,650,350,606.91 

                เงินฝำกคลัง 3,108,089,300.61 6,637,166,498.90 
                รวม เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 21,873,425,649.53 59,765,660,184.19 

   

 เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนำคำร นอกจำกส่วนที่หน่วยงำนถือไว้เพื่อใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ปกติตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงำนได้รับไว้เพื่อรอน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดินตำมกฎหมำย 
ซึ่งไม่สำมำรถน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงำนได้ 

 เงินทดรองรำชกำร เป็นเงินสดที่หน่วยงำนมีไว้เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยปลีกย่อยในส ำนักงำนตำมวงเงิน  
ที่ได้รับอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลัง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลั งว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้อง 
ส่งคืนคลังเมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้จ่ำย เงินสด เงินฝำกธนำคำรและใบส ำคัญที่ เบิกจำกเงินทดรองรำชกำรแล้ว 
รอเบิกชดเชย 

 เงินฝำกคลัง เป็นเงินที่หน่วยงำนฝำกไว้กับกระทรวงกำรคลังภำยใต้ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย โดยไม่มีดอกเบี้ย 
ซึ่งสำมำรถเบิกถอนได้เมื่อต้องกำรใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ ำกัดในกำรใช้จ่ำย 

 เงินฝำกคลัง จ ำนวน 3,108,089,300.61 บำท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝำกคลังข้ำงต้นเป็นเงินนอกงบประมำณที่
มีข้อจ ำกัดในกำรใช้จ่ำยเพื่อจ่ำยต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืนตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมำยอันเป็นที่มำของ  
เงินฝำกคลังนั้น หน่วยงำนไม่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมปกติได้ แต่มีหน้ำที่ 
ถือไว้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของเงินฝำกคลัง ดังนี้ 
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  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 

เงินฝำกเก็บค่ำใช้จ่ำยภำษีท้องถิ่นของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 27,578,037.73 9,974,414.19 
เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน 4,800.00 - 
เงินทุนวิจัย 352,502.00 243,650.00 
เงินฝำกเงินกองทุนพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนบรหิำรหนีส้ำธำรณะ 1,347,829.40 541,267.69 
เงินประกันสญัญำ 873,512.87 367,712.19 
เงินฝำกเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ 4,162.73 4,162.73 
เงินฝำกค่ำธรรมเนยีมกำรค้ ำประกนัและค่ำธรรมเนียมกำรให้กู้ต่อ 28,024,713.40 22,870,078.85 
เงินฝำกเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงภำครำชกำร 1 - 1,198,596,540.42 
เงินฝำกเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงภำครำชกำร 2 1,108,959,246.91 1,139,364,055.20 
เงินฝำกคลังไทยเข้มแข็ง - 1,798,389,839.76 
เงินฝำกเงินกู้ส ำหรับโครงกำรเงินกูเ้พื่อกำรพัฒนำระบบบริหำร 1,037,794,485.88 2,131,913,932.67 
เงินฝำกเงินกู้เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน 393,225,636.01 333,159,234.43 
เงินฝำกเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ 1,741,610.77 1,741,610.77 
เงินฝำกเพื่อกำรไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบำล 508,182,762.91 - 
รวม เงินฝำกคลัง 3,108,089,300.61 6,637,166,498.90 

หมำยเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 
                ลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ 92,600.00 - 
                ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ 397,500.00 509,710.00 
                รำยได้ค้ำงรับ - หน่วยงำนภำครัฐ 775,908,801.33 624,494,733.67 
                ค้ำงรับจำกกรมบญัชีกลำง 1,439,757.81 235,155.38 
                รวม ลูกหนี้ระยะสั้น 777,838,659.14 625,239,599.05 

    

  ลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยำยน 2560 แยกตำมอำยุหนี้ ดังนี ้
  (หน่วย : บำท) 
 ลูกหนี้เงินยืม        
  ยังไม่ถึงก ำหนด 

ช ำระและ 
กำรส่งใช้ใบส ำคัญ 

 ถึงก ำหนดช ำระ 
และกำรส่งใช้

ใบส ำคัญ 

 เกินก ำหนดช ำระ 
และกำรส่งใช้

ใบส ำคัญ 

 รวม 

 
 

2560 
2559 

490,100.00 
509,710.00 

 - 
- 

 - 
- 

 490,100.00 
509,710.00 

 

หมำยเหตุ 7 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 
                เงินให้กู้ยืม - รัฐวิสำหกิจ 22,873,270,256.28 9,255,371,400.92 
                ปรับมูลค่ำเงินให้กู้ต่อสกุลเงินต่ำงประเทศ - ระยะสั้น (33,869,000.00) 108,945,585.43 
                เงินให้ยืม - หน่วยงำนภำครัฐ 29,793,882,579.00 1,726,913.54 
                เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่จะครบก ำหนด 1 ปี 17,260,137,569.98 2,271,999,101.34 
                รวม เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 69,893,421,405.26 11,638,043,001.23 
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  เงินให้กู้ยืมระยะยำวส่วนที่จะถึงก ำหนดช ำระคืนภำยในหนึ่งปี นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำในงบกำรเงิน  
จะแสดงไว้เป็นเงนิให้กู้ยืมระยะสั้นภำยใต้หัวข้อสินทรัพย์หมนุเวียน สบน. เริ่มปรับปรุงบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยำวสว่นที่จะ
ถึงก ำหนดช ำระคืนภำยในหนึ่งป ีตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 

หมำยเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 

                ค่ำใช้จ่ำยจำ่ยลว่งหน้ำ (123,016.90) 523,513.85 
                ดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ - ตั๋วเงนิคลัง 592,588,839.19 392,786,178.45 
                พักรับ/จ่ำยเงินกรณีบริหำรหนี้ แบบไม่มีตัวเงิน - 5,219,631,092.06 
                รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 592,465,822.29 5,612,940,784.36 

 ดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ จ ำนวน 592,588,839.19 บำท เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญำใช้เงิน
เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (R-Bill) ในรำคำที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำหน้ำตั๋ว ซึ่งเมื่อครบก ำหนดจะจ่ำยคืนผู้ซื้อเต็มมูลคำ่หน้ำตั๋ว
ผลต่ำงระหว่ำงรำคำขำยและมูลค่ำหน้ำตั๋วบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ  โดย สบน. จะบันทึกตัดบัญชีดอกเบี้ยจ่ำย
ล่วงหน้ำรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ำย 

หมำยเหตุ 9 เงินให้กู้ยืมระยะยำว  
  (หน่วย : บำท) 

 2560 2559 
                เงินให้กู้ยืมระยะยำว - หน่วยงำนภำครัฐ 1,129,310,899.16 1,129,310,899.16 
                เงินให้กู้ยืมระยะยำว - รัฐวิสำหกิจ 148,861,247,162.04 121,050,119,875.36 
                ปรับมูลค่ำเงนิให้กู้ระยะยำว (947,167,463.46) 4,677,032,355.45 
                รวม เงินให้กู้ยืมระยะยำว 149,043,390,597.74 126,856,463,129.97 

 เงินให้กู้ยืมระยะยำวเป็นเงินให้กู้ต่อกับรัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐ มี 3 ลักษณะ 
1. กำรให้กู้ต่อจำกเงินงบประมำณ กำรบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เมื่อหน่วยงำนที่กู้เงินรับเงินจำก 

กรมบัญชีกลำง สบน. จะบันทึกรับรู้เงินให้กู้ยืมระยะยำว - รัฐวิสำหกิจคู่กับบัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน และเมื่อรับช ำระหนี้
จำกลูกหนี้ บันทึกกำรรับเงินคู่กับบัญชีรำยได้จำกรัฐวิสำหกิจช ำระหนี้เงินให้กู้ต่อ พร้อมกับบันทึกลดยอดบัญชีเงินให้กู้ยืม
ระยะยำว - รัฐวิสำหกิจคู่กับบัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

2. กำรให้กู้โดยตรงจำกแหล่งเงินกู้ กำรบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เมื่อหน่วยงำนลูกหนี้ผู้กู้ได้รับเงินกู้ 
จำกแหล่งเงินกู้โดยตรง 

3. กำรให้กู้ต่อจำกเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ทำงเศรษฐกิจ (SAL) เป็นเงินกู้ยืมที่กระทรวงกำรคลัง 
ซึ่งส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะได้ท ำควำมตกลงในกำรกู้กับส ำนักงำนส่งเสริมกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้น ำเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ทำงเศรษฐกิจ (SAL) เพื่อสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำน
ส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน (สสค.)  
 กำรบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เมื่อหน่วยงำนที่กู้เงินรับเงินจำกกรมบัญชีกลำง สบน. จะบันทึกรับรู้ 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว - หน่วยงำนภำครัฐ คู่กับบัญชีพักเงินให้ยืม/เงินให้กู้ และเมื่อรับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ บันทึกกำรรับ  
ช ำระเงินคู่กับบัญชีพักเงินให้ยืม/เงินให้กู ้
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 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 เงินให้กูร้ะยะยำวแก่รัฐวิสำหกิจมียอดคงเหลือ จ ำนวนเงิน 165,174,217,268.56บำท 
ประกอบด้วย 
   เงินตรำต่ำงประเทศ  อัตรำแลกเปลี่ยน  จ ำนวนเงิน (บำท) 

ดอลลำร์สหรัฐ  USD  500,000,000.00  33.2043  16,602,150,000.00 
ดอลลำร์แคนำดำ CAD  8,031,848.87  26.5710  213,414,256.32 
เยน  JPY  1,309,350,024.20  29.2731  38,328,734,193.41 
บำท        110,029,918,818.83 
รวม เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่รัฐวิสำหกิจ    165,174,217,268.56 

  เงินให้กู้ระยะยำวแก่รัฐวิสำหกิจที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 แปลงค่ำโดยใช้
อัตรำซื้อถัวเฉลี่ยทำงโทรเลขตำมประกำศอัตรำแลกเปลี่ยนอ้ำงอิงของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 กันยำยน 2560  
เงินให้กู้ระยะยำวแก่รัฐวิสำหกิจ จ ำแนกตำมแหล่งเงินให้กู้ ได้ดังนี้ 

   
 

(หน่วย : บำท) 
  2560 

 

2559 
 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 9,999,200.00  11,665,900.00 
 บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำงตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1,203,009,730.03 

 

1,253,535,498.08 
 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 62,592,218.69  68,050,697.76 
 เทศบำลนครรำชสีมำ -  20,560,381.48 
 องค์กำรอุตสำหกรรมห้องเย็น 402,205,819.57  402,205,819.57 
 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 213,414,256.32  227,235,365.88 
 บริษัท กำรบนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 16,602,150,000.00  17,262,150,000.00 
 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 15,678,898,157.36  15,978,898,157.36 
 กำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 78,138,703,762.19  52,120,707,060.10 
 กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 52,764,878,918.23  40,654,142,451.92 
 กำรเคหะแห่งชำติ 98,365,206.17  - 
 รวม เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่รัฐวิสำหกิจ   165,174,217,268.56  127,999,151,332.15 
 หัก เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่จะครบก ำหนด 1 ปี (17,260,137,569.98)  (2,271,999,101.34) 
 รวม เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่รัฐวิสำหกิจ สุทธิ 147,914,079,698.58  125,727,152,230.81 

  

 ในรำยกำรเงินให้กู้ระยะยำวแกร่ัฐวิสำหกิจนี้มีลูกหนี้ทีผ่ิดนัดช ำระหนี้ 1 รำย ได้แก ่
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 
                      องค์กำรอุตสำหกรรมห้องเย็น (อยู่ระหว่ำงช ำระบัญช)ี 402,205,819.57 402,205,819.57 
                    รวม ลูกหนี้ที่ผิดนัดช ำระหนี ้ 402,205,819.57 402,205,819.57 
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หมำยเหตุ 10 อำคำร และอุปกรณ์ 
   (หน่วย : บำท) 
 2560  2559 
                      ส่วนปรบัปรุงอำคำร 16,390,485.05  16,390,485.05 
                      หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - สว่นปรับปรุงอำคำร (10,527,086.07)  (9,123,400.93) 
                    ส่วนปรับปรุงอำคำร สุทธิ 5,863,398.98  7,267,084.12 
    

                      ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 10,366,617.39  10,136,040.95 
                      หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (5,441,654.90)  (5,445,572.75) 
                      ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สุทธ ิ 4,924,962.49  4,690,468.20 
 

                      ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 5,298,722.00  5,298,722.00 

                      หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง (4,462,805.55)  (3,901,065.28) 
                    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง สทุธ ิ 835,916.45  1,397,656.72 
    

                      ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ 1,607,086.87  1,614,993.87 
                      หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ครุภัณฑไ์ฟฟ้ำและวิทย ุ (1,514,863.79)  (1,507,287.51) 
                    ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ สุทธ ิ 92,223.08  107,706.36 
    

                      ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่ 1,610,345.57  2,325,716.57 
                      หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ (1,403,710.57)  (2,004,457.65) 
                    ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ สุทธ ิ 206,635.00  321,258.92 
    

                      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 138,580,267.11  138,078,205.11 
                      หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ (128,226,560.63)  (122,181,856.27) 
                    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สุทธิ 10,353,706.48  15,896,348.84 
    

                      ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 104,106.52  59,150.02 
                      หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว (64,545.41)  (52,830.44) 
                    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว สุทธ ิ 39,561.11  6,319.58 
    

                      ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ 238,610.00  238,610.00 
                      หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - ครุภัณฑไ์ม่ระบุฯ (238,610.00)  (238,610.00) 
                    ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ สุทธ ิ -  - 
                    รวม อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 22,316,403.59  29,686,842.74 

  

 สบน. ใช้อำคำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ชั้น 4 และ 5 เป็นทีต่ั้งส ำนักงำน โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
ใช้พื้นที่ของที่รำชพัสด ุ

หมำยเหตุ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 
                    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 60,273,727.50 52,516,227.50 
                    หัก ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (52,932,524.33) (50,978,186.43) 
                    รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 7,341,203.17 1,538,041.07 
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หมำยเหตุ 12 เจ้ำหนี้ระยะสั้น 

    (หน่วย : บำท) 
  2560  2559 
  เจ้ำหนี้กำรค้ำ 4,875,469.04  1,975,170.20 
  เจ้ำหนี้อ่ืน 98,218,873.59  35,532.00 
  ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 35,776,511,614.81  32,528,858,714.25 
  ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดช ำระ (98,180,879.59)  - 
  ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงจำ่ย 409,147.06  237,176.82 
  ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย 176,236.00  220,305.38 
  รวม เจ้ำหนี้ระยะสั้น 35,782,010,460.91  32,531,326,898.65 

หมำยเหตุ 13 เงินกู้ยืมระยะสั้น 
   (หน่วย : บำท) 

 2560  2559 
                  เงินกู้ระยะสั้นสกลุเงินบำท    
                    ตั๋วเงินคลัง 80,000,000,000.00 80,000,000,000.00 
                    ตั๋วสัญญำใช้เงนิเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (R-Bill) 95,732,000,000.00 43,632,000,000.00 
                  สัญญำเงินกู้ระยะสั้น - 435,899,000.00 
                  รวม เงินกู้ระยะสั้นสกุลเงินบำท 175,732,000,000.00 124,067,899,000.00 
                  เงินกู้ระยะสั้นสกลุเงินต่ำงประเทศ    
                     กำรกู้เงินภำยใต้ ECP Programme ประกอบด้วย  
                    ตั๋ว ECP 4,350,428,000.00 9,401,639,344.70 
                        ปรับมูลค่ำเงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่ำงประเทศระยะสั้น 8,784,000.00 113,591,931.39 
                รวม เงินกู้ระยะสั้นสกุลเงินต่ำงประเทศ 4,359,212,000.00 9,515,231,276.09 
                 รวม เงินกู้ยืมระยะสั้น 180,091,212,000.00 133,583,130,276.09 

 

 ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) จ ำนวน 80,000,000,000.00 บำท เป็นตรำสำรหนี้ระยะสั้น อำยุไม่เกิน 12 เดือน 
ออกตำมขอบเขตของพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
โดยให้กระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลและบริหำรสภำพคล่องเป็นเคร่ืองมือ 
ในกำรบริหำรเงินสดของรัฐบำล เงินที่ได้จำกกำรออกตั๋วเงินคลังได้น ำส่งคลงัเพื่อสมทบเงินคงคลงั ในกำรออกตั๋วเงินคลังจะ
เกิดค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยและกำรเป็นนำยทะเบียน ร้อยละ 0.01 ของวงเงินจ ำหน่ำย แต่ลดลงกึ่ง
หนึ่งเหลือร้อยละ 0.005 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป 

 ตั ๋วส ัญญำใช้เง ินเพื ่อกำรปร ับโครงสร ้ำงหนี ้ (Debt Restructuring Bills :  R-Bill)  จ ำนวน 
95,732,000,000.00 บำท เป็นตรำสำรหนี้ระยะสั้น อำยุไม่เกิน 12 เดือนเช่นเดียวกับตั๋วเงินคลัง ออกตำมขอบเขตของ
กฎหมำย 2 ฉบับ ได้แก่  
  1) พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ FIDF1 ตำมมำตรำ 7 
  2) พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ FIDF3 ตำมมำตรำ 7 

 กำรกู้เงินภำยใต้ ECP Programme จ ำนวน 4,359,212,000.00 บำท เป็นเงินกู้ระยะสั้นของ 
กระทรวงกำรคลังในตลำดเงินทุนต่ำงประเทศ ส ำหรับกำรท ำ Refinance และกำรลงทุนโครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมตำมแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะประจ ำปี โดยกรณีกำรท ำ Refinance เป็นไปตำมมำตรำ 15 และ 24 แห่ง
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พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และกรณีโครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมแผนกำรก่อหนี้จำก
ต่ำงประเทศ เป็นไปตำมมำตรำ 22 และ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 

หมำยเหตุ 14 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 
                                             หมำยเหตุ (หน่วย : บำท) 

 2560 2559 
                    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวสกุลเงินบำท 
                        ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

  

                        - พันธบัตรรัฐบำล 18.1 222,554,587,000.00 308,830,952,000.00 
                        - ตั๋วสัญญำใช้เงนิ - ระยะยำว 18.2 43,526,212,333.32 46,355,373,559.57 
                        - สัญญำเงินกู้ระยะยำว 18.3 18,005,137,569.98 20,059,998,943.81 
                    รวม ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวสกุลเงินบำท 
                          ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

284,085,936,903.30 375,246,324,503.38 

                    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวสกุลเงินต่ำงประเทศ  
                       ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี

 

                        - เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินตำ่งประเทศ - ระยะยำว  18.4 3,780,871,214.62 4,213,894,207.98 

                    รวม ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 287,866,808,117.92 379,460,218,711.36 

หมำยเหตุ 15 เงินรับฝำกระยะสั้น 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 
                    เงินรับฝำกอ่ืน 4,127,606,291.95 3,619,408,460.33 
                    เงินประกันผลงำน 445,801.29 481,840.76 
                    เงินประกันอื่น 873,512.87 382,521.19 
                    รวม เงินรับฝำกระยะสั้น 4,128,925,606.11 3,620,272,822.28 

หมำยเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 
                    รำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหนำ้ 12,168,825.21 - 
                    ดอกเบี้ยจ่ำยรับล่วงหน้ำ  505,021,782.91 665,754,157.62 
                    รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น 517,190,608.12 665,754,157.62 

  ดอกเบี้ยจ่ำยรับล่วงหน้ำ จ ำนวน 505,021,782.91 บำท เกิดจำก ณ วันประมูลขำยพันธบัตรรัฐบำล    
เป็นค่ำดอกเบี้ยที่คิดตั้งแต่วันที่มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยครั้งล่ำสุดจนถึงวันที่ซื้อพันธบัตรกรณีออกจ ำหน่ำยพั นธบัตรระหวำ่ง
งวดกำรจ่ำยดอกเบี้ย 

หมำยเหตุ 17 เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะยำว 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 
                    รำยได้รอกำรรับรู้  306,228.59 532,215.59 
                    รวม เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะยำว  306,228.59 532,215.59 

 รำยได้รอกำรรับรู้ จ ำนวน 306,228.59 บำท เกิดจำกกำรบันทึกรับบริจำคครุภัณฑ์ส ำนักงำน โดยจะทยอย
ตัดรำยได้รอกำรรับรู้นี้ตำมค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์ที่รับบริจำคของปีงบประมำณ 
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หมำยเหตุ 18 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 หมำยเหตุ  (หน่วย : บำท) 
  2560  2559 
                    เงินกู้ระยะยำวท่ีเป็นสกุลเงินบำท     
                       - พันธบัตรรัฐบำล 18.1 4,214,915,702,000.00  3,954,915,303,000.00 
                       - ตั๋วสัญญำใช้เงิน - ระยะยำว 18.2 378,400,432,164.29  256,925,898,088.18 
                       - ส่วนเกินกว่ำมูลค่ำ  183,825,796,908.32  172,087,593,401.44 
                       - ส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำ  (34,827,802,431.86)  (24,866,642,532.97) 
                       - เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินบำท - ระยะยำว 18.3 93,950,094,834.84  36,575,212,551.06 
                    รวม เงินกู้ระยะยำวสกุลเงินบำทท้ังสิ้น  4,836,264,223,475.59  4,395,637,364,507.71 
                    หัก ส่วนของเงินกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท 
                            ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี

  
(284,085,936,903.30) 

  
(375,246,324,503.38) 

                    รวม เงินกู้ระยะยำวสกุลเงินบำท - สุทธิ  4,552,178,286,572.29  4,020,391,040,004.33 

                    เงินกู้ระยะยำวท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ     
             - เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่ำงประเทศ - ระยะยำว 90,594,058,212.26  82,708,277,920.26 

                    - ปรับมูลค่ำเงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่ำงประเทศ - ระยะยำว 2,698,085,878.25  11,296,079,645.85 
        รวม เงินกู้ระยะยำวสกุลเงินต่ำงประเทศทั้งสิ้น 93,292,144,090.51  94,004,357,566.11 

                    หัก ส่วนของเงินกู้ระยะยำวสกุลเงินต่ำงประเทศ       
    ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

 
(3,780,871,214.62) 

  
(4,213,894,207.98) 

                   รวม เงินกู้ระยะยำวสกุลเงินต่ำงประเทศ - สุทธิ 18.4 89,511,272,875.89  89,790,463,358.13 

                   รวม เงินกู้ระยะยำว - สุทธิ  4,641,689,559,448.18  4,110,181,503,362.46 

เงินกู้ยืมระยะยำวคงค้ำง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 แยกตำมอำยุหนี้ที่จะครบก ำหนดช ำระเปน็ ดังนี ้
   (หน่วย : บำท) 

รำยกำร อัตรำ ระยะเวลำคงเหลือของหนี้รัฐบำลท่ีจะครบก ำหนดช ำระ 
 ดอกเบี้ย  

(%) 
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี 5 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป รวม 

1. พันธบัตรรัฐบำล 3.77 222,554,587,000.00 1,445,120,400,000.00 847,623,732,000.00 1,699,616,983,000.00 4,214,915,702,000.00 
2. ตั๋วสัญญำใช้เงิน 2.48 43,526,212,333.32 232,474,219,830.97 23,400,000,000.00 79,000,000,000.00 378,400,432,164.29 
3. เงินกู้ยืม  
      สถำบันกำรเงิน  
      สกุลเงินบำท 

1.69 18,005,137,569.98 75,944,957,264.86 - - 93,950,094,834.84 

4. เงินกู้ยืม  
       สถำบันกำรเงิน    
       และองค์กร   
       สกุลเงิน ตปท. 

1.24 3,780,871,214.62 37,043,240,236.36 30,674,431,634.75 21,793,601,004.78 93,292,144,090.51 

รวม  287,866,808,117.92 1,790,582,817,332.19 901,698,163,634.75 1,800,410,584,004.78 4,780,558,373,089.64 

 หมำยเหตุ : กำรค ำนวณหนี้ต่ำงประเทศใช้อัตรำแลกเปลี่ยนขำยของธนำคำรพำณิชย์ที่ประกำศโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ณ วันที่ 29 กันยำยน 2560 ได้แก่ 
   1 เหรียญสหรัฐ เท่ำกับ 33.5324 บำท 
   100 เยน เท่ำกับ 30.0127 บำท 
   1 เหรียญแคนำดำ เท่ำกับ 27.0774 บำท 

 หนี้คงค้ำงที่เกิดจำกกำรออกพันธบัตรรัฐบำล จ ำนวน 4,214,915,702,000.00 บำท เป็นกำรกู้เงิน 
ตำมพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำระบบ 
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) จ ำนวน 755,198,000,000.00 บำท ซึ่งภำระ 
กำรจ่ำยดอกเบี้ยและคืนเงินต้นเป็นของกองทุนฟื้นฟูฯ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ตำมพระรำชก ำหนดปรับปรุง 
กำรบริหำรหนี้เงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน  
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 เงินกู้ระยะยำวสกุลเงินตำ่งประเทศส่วนใหญ่เป็นเงนิที่รัฐบำลกู้เพื่อน ำไปให้รัฐวิสำหกิจกู้ต่อโดยรัฐวิสำหกิจ
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรช ำระดอกเบี้ยและคืนเงินตน้ 

หมำยเหตุ 18.1 พันธบัตรรัฐบำล ประกอบด้วย 
    (หน่วย : บำท) 
 ครบก ำหนดช ำระ

ภำยใน 1 ปี 
เกิน 1 ปี รวม 

1. พันธบัตรรัฐบำลทีอ่อกเพื่อชดเชยกำรขำดดุล   
      งบประมำณ 

89,883,240,000.00 1,897,153,390,000.00 1,987,036,630,000.00 

2. พันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหน้ี 32,671,347,000.00 1,119,137,725,000.00 1,151,809,072,000.00 
3. พันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี  
      (FIDF1) 

25,000,000,000.00 238,900,000,000.00 263,900,000,000.00 

4. พันธบัตรรัฐบำลกรณีพิเศษและพันธบัตร 
      รัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี (FIDF3) 

75,000,000,000.00 416,298,000,000.00 491,298,000,000.00 

5. พันธบัตรรัฐบำลทีอ่อกเพื่อกำรปรับ        - 320,872,000,000.00 320,872,000,000.00 
      โครงสร้ำงหน้ี (TKK)    
รวม พันธบัตรรัฐบำล 222,554,587,000.00 3,992,361,115,000.00 4,214,915,702,000.00 

 พันธบัตรรัฐบำลที่ออกเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 1,987,036,630,000.00 บำท ออกตำม
มำตรำ 9 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อมำได้มีกำรยกเลิกโดยออกตำม
ควำมในมำตรำ 20 (1) แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
โดยให้กระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณหรือเมื่อมีรำยจ่ำยสูงกว่ำ
รำยได้ เงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธบัตรได้น ำส่งคลังเพื่อชดเชยกำรขำดดุล ในกำรออกพันธบัตรจะเกิดค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยและกำรเป็นนำยทะเบียน ร้อยละ 0.1 ของรำคำพันธบัตรที่จ ำหน่ำยได้ ดอกเบี้ยที่ช ำระและ
ต้นเงินกู้ตำมพันธบัตรที่ช ำระคืน แต่ลดลงกึ่งหนึ่งเหลือร้อยละ 0.05 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป 

 พันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรบริหำรหนี้ จ ำนวน 1,151,809,072,000.00 บำท ออกตำมมำตรำ 14 มำตรำ 20 
(3) และมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
โดยให้กระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ และ/หรือ แปลงตั๋วเงินคลัง  
เงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธบัตรได้น ำไปปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ และ/หรือ น ำส่งคลังเพื่อแปลงตั๋วเงินคลังให้เป็น
พันธบัตรรัฐบำล ในกำรออกพันธบัตรจะเกิดค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยและกำรเป็นนำยทะเบียน  
ร้อยละ 0.1 ของรำคำพันธบัตรที่จ ำหน่ำยได้ ดอกเบี้ยที่ช ำระและต้นเงินกู้ตำมพันธบัตรที่ช ำระคืน  แต่ลดลงกึ่งหนึ่งเหลือ
ร้อยละ 0.05 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป  

 พันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (FIDF1) จ ำนวน 263,900,000,000.00 บำท ออกตำม 
พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 โดยให้กระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจกู้เงินจำกแหล่งเงินกู้ในประเทศ  
เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยและปรับโครงสร้ำงแหล่งเงินทุนของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน โดยเงิน
ที่น ำมำช ำระคืนต้นเงินกู้รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้มำจำกเงินในบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน - 2 อันเนื่องมำจำกพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้เงินกู้ที่
กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบนักำรเงิน พ.ศ. 2555 ซึ่งแหล่งที่มำของเงินใน
บัญชีดังกล่ำวประกอบด้วย 
 1) เงินก ำไรสุทธิที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยน ำส่งเป็นรำยได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
ในแต่ละปีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบ   
 2) เงินที่สถำบันกำรเงนิน ำส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย   
 3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ตำมจ ำนวนที่ คณะรัฐมนตรี
ก ำหนด 
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 4) เงินโอนจำกบัญชีกองทุนเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน  

 พันธบัตรรัฐบำลกรณีพิเศษและพันธบัตรรัฐบำลเพื ่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ ( FIDF3) จ ำนวน 
491,298,000,000.00 บำท ออกตำมพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
กำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 โดยให้กระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
มีอ ำนำจกู้เงินบำท เพื่อชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน โดยเงินที่น ำมำช ำระ
คืนต้นเงินกู้รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้มำจำกเงินในบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่ อกำร
ฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน - 2 อันเนื่องมำจำกพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้เงินกู้ที่กระทรวงกำรคลัง
กู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2555 โดยในส่วนของเงินที่น ำมำช ำระคืนต้นเงินกู้ 
ยังมีที่มำจำกเงินในบัญชีสะสมเพื่อกำรช ำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิน ซึ่งเป็นเงินจำกสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจ ำปีตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินตรำหลังจำกกำรจ่ำย
เมื่อสิ้นปี อีกแหล่งหนึ่งเช่นเดียวกับในทุกงวดที่ผ่ำนมำ 

 พันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (TKK) จ ำนวน 320,872,000,000.00 บำท ออกตำมมำตรำ 8 
แห่งพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 โดยให้
กระทรวงกำรคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ ในกำรออกพันธบัตรจะเกิดค่ำใช้จ่ำย 
ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยและกำรเป็นนำยทะเบียน ร้อยละ 0.1 ของรำคำพันธบัตรที่จ ำหน่ำยได้ ดอกเบี้ยที่ช ำระ
และต้นเงินกู้ตำมพันธบัตรที่ช ำระคืน แต่ลดลงกึ่งหนึ่งเหลือร้อยละ 0.05 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป 

หมำยเหตุ 18.2 ตั๋วสัญญำใช้เงิน - ระยะยำว  ประกอบด้วย 
    (หน่วย : บำท) 
 ครบก ำหนดช ำระ 

ภำยใน 1 ปี 
เกิน 1 ปี รวม 

ตั๋วสัญญำใช้เงิน - ระยะยำว 43,526,212,333.32 334,874,219,830.97 378,400,432,164.29 
รวม ตั๋วสัญญำใช้เงิน - ระยะยำว 43,526,212,333.32 334,874,219,830.97 378,400,432,164.29 

 ตั๋วสัญญำใช้เงิน (Promissory Note : PN) จ ำนวน 378,400,432,164.29 บำท ออกตำมขอบเขตของ
กฎหมำย 4 ฉบับ ได้แก่  
  1) พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
เพื่อน ำเงินไปชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณตำมมำตรำ 20 (1) และเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะตำมมำตรำ 14 
มำตรำ 20 (3) และมำตรำ 24 
  2) พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2541 เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ FIDF1 ตำมมำตรำ 7 
  3) พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ FIDF3 ตำมมำตรำ 7 
  4) พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ TKK ตำมมำตรำ 8 

กำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินในแต่ละปีงบประมำณเพื่อชดเชยกำรขำดดุล  
และเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ภำยใต้แต่ละกฎหมำย โดยกระทรวงกำรคลังสำมำรถออกตั๋วสัญญำใช้เงินให้กับผู้ให้กู้
โดยตรง จึงไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน 
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หมำยเหตุ 18.3 สัญญำเงินกู้ระยะยำว ประกอบด้วย 
    (หน่วย : บำท) 
 ครบก ำหนดช ำระ 

ภำยใน 1 ปี 
เกิน 1 ปี รวม 

สัญญำเงินกู้ระยะยำว 18,005,137,569.98 75,944,957,264.86 93,950,094,834.84 
รวม สัญญำเงินกู้ระยะยำว 18,005,137,569.98 75,944,957,264.86 93,950,094,834.84 

  สัญญำเงินกู้ระยะยำว (Long Term Loan) จ ำนวน 93,950,094,834.84 บำท ด ำเนนิกำรตำมขอบเขต
ของกฎหมำย 2 ฉบับ ได้แก่ 
  1) พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
เพื่อน ำเงินไปให้รัฐวิสำหกิจกู้ต่อ ตำมมำตรำ 20 (4) และมำตรำ 25 และเพื่อด ำเนินโครงกำรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (DPL) ตำมมำตรำ 20 มำตรำ 22 และมำตรำ 23 
  2) พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคต
ประเทศ พ.ศ. 2555 เพื่อน ำเงินไปใช้จ่ำยในกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ ตำมมำตรำ 3 
กำรท ำสัญญำเงินกู้ระยะยำวอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินในแต่ละปีงบประมำณเพื่อน ำไปใช้จ่ำย  
ตำมวัตถุประสงค์ภำยใต้แต่ละกฎหมำย โดยกระทรวงกำรคลังสำมำรถท ำสัญญำเงินกู้กับผู้ให้กู้โดยตรง จึงไม่มีค่ำใช้จ่ำย  
ในกำรท ำสัญญำเงินกู้ 

หมำยเหตุ 18.4 เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่ำงประเทศ - ระยะยำว ประกอบด้วย 

 เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่ำงประเทศ - ระยะยำว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 มียอดคงเหลือ จ ำนวน
89,511,272,875.89 บำท ประกอบด้วย 
  (หน่วย : บำท) 

เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินตำ่งประเทศ - ระยะยำว   86,813,186,997.64 
ปรับมูลค่ำเงนิกู้แผ่นดนิสกุลเงนิต่ำงประเทศ - ระยะยำว  2,698,085,878.25 
รวม เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่ำงประเทศ - ระยะยำว  89,511,272,875.89 

 เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่ำงประเทศ - ระยะยำว จ ำนวน 86,813,186,997.64 บำท เป็นยอดเงินกูต้่ำงประเทศ
คงเหลือที่แปลงค่ำเงินบำทด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2550 ซึ่งเป็นวันที่บันทึกรำยกำรยกยอด
เข้ำในระบบ GFMIS  

 ปรับมูลค่ำเงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่ำงประเทศ - ระยะยำว จ ำนวน 2,698,085,878.25 บำท เป็นบัญชีที่ใช้
บันทึกมูลค่ำที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำเงินตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด 
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 เงินกูแ้ผ่นดินสกุลเงินต่ำงประเทศ - ระยะยำว จ ำแนกตำมสกุลเงินและแหล่งเงินกู้  
    (หน่วย : บำท) 
 ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี  ครบก ำหนดช ำระเกิน 1 ป ี
 เงินตรำต่ำงประเทศ  เงินบำท  เงินตรำต่ำงประเทศ  เงินบำท 
หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรง        
    หนี้ต่ำงประเทศ        
    ดอลลำร์สหรัฐ        
      เงินกู้จำกธนำคำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) 32,710,000.02  1,096,844,804.67  1,220,183,513.61  7,383,281,651.77 
      เงินกู้จำกธนำคำรโลก (IBRD) 7,004,932.88  234,892,211.31  17,562,224.82  34,121,303,547.55 
   รวมเงนิดอลลำร์สหรฐั 39,714,932.90  1,331,737,015.98  1,237,745,738.43  41,504,585,199.32 
   เยนญี่ปุ่น        
      เงินกู้องคก์ำรควำมร่วมมอืระหว่ำง 
            ประเทศญี่ปุ่น (JICA) 

8,099,462,000.00  2,430,867,231.68  159,290,810,420.00  47,807,473,058.94 

   รวมเงนิเยนญี่ปุ่น 8,099,462,000.00  2,430,867,231.68  159,290,810,420.00  47,807,473,058.94  
   ดอลลำร์แคนำดำ        
      เงินกู้จำกรฐับำลแคนำดำ 674,620.42  18,266,966.96  7,357,228.45  199,214,617.63 
   รวมเงนิดอลลำร์แคนำดำ 674,620.42  18,266,966.96  7,357,228.45  199,214,617.63 
รวมหนี้เงินกูแ้ผ่นดินสกลุเงินต่ำงประเทศ 3,780,871,214.62    89,511,272,875.89 

หมำยเหตุ 19 เงินกู้อื่น 
    (หน่วย : บำท) 
  2560  2559 
 เงินกู้ยืมระยะยำว - หน่วยงำนภำครัฐ  12,300,000,000.00  9,300,000,000.00 
 รวม เงินกู้อื่น 12,300,000,000.00  9,300,000,000.00 

  

 เงินกู้ยืมระยะยำว - หน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน 12,300,000,000.00 บำท ได้ยืมเงินจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อน ำไปใช้แทนเงินกู้บำงส่วน ส ำหรับ
โครงกำรเงินกู้เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน  

หมำยเหตุ 20 ทุน  

 สินทรัพย์และหนี้สินที่รับโอนจำกกรมบัญชีกลำงเนื่องจำกกำรโอนงำนบริหำรหนี้สำธำรณะมำให้  สบน. 
ด ำเนินกำรโดยบันทึกยอดสินทรัพย์สุทธิไว้ในบัญชีทุน จ ำนวน 1,745,948,795,386.54 บำท มีรำยละเอียด ดังนี้ 

   (หน่วย : บำท) 
 2560  2559 

สินทรัพย ์    
เงินฝำกธนำคำรกรุงไทยสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศเพื่อช ำระหนี ้ 5,236,619,429.57  5,236,619,429.57 
เงินฝำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 2,512,108,225.06  2,512,108,225.06 
ลูกหนี้ระยะยำว 65,992,740,695.12  65,992,740,695.12 
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรำยละเอียด 5,515,958.65  5,515,958.65 
รวมสินทรัพย์ 73,746,984,308.40  73,746,984,308.40 

หนี้สิน    
ตั๋วเงินคลัง (170,000,000,000.00)  (170,000,000,000.00) 
ตั๋วสัญญำใช้เงิน (70,000,000,000.00)  (70,000,000,000.00) 
พันธบัตรรัฐบำล (1,254,725,625,639.20)  (1,254,725,625,639.20) 
ตั๋ว ECP (19,329,694,714.20)  (19,329,694,714.20) 
เงินกู้ต่ำงประเทศของแผ่นดินระยะยำว (303,410,184,115.43)  (303,410,184,115.43) 
รวมหนี้สิน (1,817,465,504,468.83)  (1,817,465,504,468.83) 
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หนี้สินสงูกว่ำสนิทรัพย์รับโอนเข้ำบัญชีทุน (1,743,718,520,160.43)  (1,743,718,520,160.43) 
- ปรับปรุงอัตรำแลกเปลี่ยนสินทรัพย์และหนี้สินรับโอน (2,230,275,226.11)  (2,230,275,226.11) 
ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้ถูกต้องตำมที่กรมบัญชีกลำง    
สั่งกำรโดยบันทึกเป็นรำยได้คู่กับบัญชีทุน    
รวม ทุนรับโอน (ทุนเริ่มต้นตำมเกณฑ์คงค้ำง) (1,745,948,795,386.54)  (1,745,948,795,386.54) 

หมำยเหตุ 21 รำยได้ต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 
  (หน่วย : บำท) 

 2560  2559 
                      รำยได้ต่ ำกว่ำคำ่ใช้จ่ำยสะสมยกมำ (2,724,141,498,540.67)  (2,294,377,833,053.71) 
                      รำยได้สูง (ต่ ำ) กวำ่ค่ำใช้จำ่ยสุทธงิวดนี ้ (477,833,299,516.86)  (391,124,889,095.83) 

 (3,201,974,798,057.53)  (2,685,502,722,149.54) 
                      ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลำดปีก่อน 20,682,940,763.54  (40,787,015,044.83) 
                   รวม รำยได้ต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม  
                         ณ วันสิ้นงวด 

(3,181,291,857,293.99)  (2,726,289,737,194.37) 

หมำยเหตุ 22 รำยได้จำกงบประมำณ 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 

                      รำยได้จำกงบประมำณปปีัจจุบนั   
                      รำยได้จำกงบบคุลำกร 63,118,856.94 60,441,586.95 
                      รำยได้จำกงบด ำเนินงำน 24,125,746.43 25,229,314.93 
                      รำยได้จำกงบลงทุน 11,608,176.75 25,310,806.70 
                      รำยได้จำกงบกลำง 20,533,030.63 17,733,567.61 
                      รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น 2,062,328,541.62 61,369,141.01 
                      รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่นช ำระหนี้ 190,866,869,444.66 173,000,547,401.23 
                      หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมำณ (498,170.03) (640,353.12) 
                      รวม รำยไดจ้ำกงบประมำณปีปจัจุบัน - สุทธ ิ 193,048,085,627.00 173,189,991,465.31 

รำยได้จำกงบประมำณปกี่อนๆ (เงินกันไว้เหลื่อมปีเบิกจ่ำยปปีัจจุบัน)  
                      รำยได้จำกงบด ำเนินงำน 3,190,019.90 1,692,378.43 
                      รำยได้จำกงบลงทุน 1,462,001.34 1,283,920.48 
                      รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น 2,011,840.76 19,086,664.87 
                      รวม รำยได้จำกงบประมำณปีก่อนๆ 6,663,862.00 22,062,963.78 
                      รวม รำยได้จำกงบประมำณ 193,054,749,489.00 173,212,054,429.09 

หมำยเหตุ 23 รำยได้จำกเงินกูแ้ละรำยได้อื่นจำกรัฐบำล 

  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 
                      รำยได้จำกเงินกู้ 14,904,349.02 45,122,857.09 
                      รวม รำยได้จำกเงินกู้และรำยได้อื่นจำกรฐับำล 14,904,349.02 45,122,857.09 
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หมำยเหตุ 24 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
  (หน่วย : บำท) 

 2560 2559 
                      รำยได้ค่ำบริกำร (1,230,089,686.71) 47,540.00 
                      รวม รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร (1,230,089,686.71) 47,540.00 

หมำยเหตุ 25 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 

                      รำยได้จำกกำรอุดหนุนเพื่อด ำเนินงำนอ่ืน 81,396,440,002.42 87,962,953,412.94 
                      รำยได้จำกกำรอุดหนุน - หน่วยงำนภำครัฐ 237,275,545.02 333,994,503.49 
                      รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - หน่วยงำนรับเงิน   
                         จำกหน่วยงำนอ่ืน 57,493,709.76 78,617,883.79 
                      รำยได้จำกกำรบริจำค 225,987.00 225,987.00 
                      รวม รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 81,691,435,244.20 88,375,791,787.22 

 รำยได้จำกกำรอุดหนุนเพื่อกำรด ำเนินงำนอื่น จ ำนวน 81,396,440,002.42 บำท เป็นรำยได้ของหน่วยงำน  
ซึ่งเกิดจำกกำรโอนเงินของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน เพื่อช ำระหนี้ที่กู้ภำยใต้พระรำชก ำหนด
ปรับปรุงกำรบริหำรหนี้เงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2555 

 รำยได้จำกกำรอุดหนุน - หน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน 237,275,545.02 บำท เป็นรำยได้จำกผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนที่ได้รับจำกกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ 

 รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - หน่วยงำนรับเงินจำกหน่วยงำนอื่น จ ำนวน 57,493,709.76 บำท เป็นรำยได้ 
ที่เกิดจำกกำรรับโอนเงินระหว่ำงส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดข้ึนอัตโนมัติ 

หมำยเหตุ 26 รำยได้อื่น  
  (หน่วย : บำท) 

 2560 2559 
                      รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน - 4,424,794.52 
                      รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 2,502,481,052.15 2,021,632,234.17 
                      รำยได้เงินนอกงบประมำณ 11,187,000.00 22,870,078.85 
                      รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - เงินนอกงบประมำณ   
                         ตั๋วเงินคลัง 589,613,610,202.53 545,109,077,962.49 
                      ค่ำใช้จ่ำยระหวำ่งหน่วยงำน - เงนินอกงบประมำณ   
                         ตั๋วเงินคลัง (589,646,330,884.11) (544,542,802,219.83) 
                      ค่ำใช้จ่ำยระหวำ่งหน่วยงำน - เงนิกู้แปลงตัว๋เงนิคลัง - (110,937,603,577.89) 
                      รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - ปรับเงนิฝำกคลัง 8,968,641,847.18 47,723,963,242.43 
                      ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - หนว่ยงำน   
                         โอนเงินนอกงบประมำณให้กรมบัญชีกลำง (8,968,621,218.17) (47,724,032,035.88) 
                      รำยได้อื่น 1,284,243.37 5,678,660.55 
                      รวม รำยได้อื่น 2,482,252,242.95 108,316,790,860.59 

  รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - หน่วยงำนรับเงินนอกงบประมำณตั๋วเงินคลัง จ ำนวน 589,613,610,202.53 บำท 
เป็นรำยได้นอกงบประมำณที่หน่วยงำนได้รับเพื่อไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง-เงินต้น ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ 
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 ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - เงินนอกงบประมำณตั๋วเงินคลัง จ ำนวน 589,646,330,884.11 บำท  
เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรไถ่ถอนตั๋วเงินคลงั ซึ่งเป็นรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ  

 รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - ปรับเงินฝำกคลัง จ ำนวน 8,968,641,847.18 บำท เป็นรำยกำรที่เกิดข้ึนเมื่อ
หน่วยงำนน ำเงินนอกงบประมำณฝำกคลัง ซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ 

 ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - หน่วยงำนโอนเงินนอกงบประมำณให้กรมบัญชีกลำง  จ ำนวน 
8,968,621,218.17 บำท เป็นรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ เมื่อหน่วยงำนน ำเงินนอกงบประมำณจำกส่วนรำชกำรฝำกคลัง 
บัญชีดังกล่ำวถือเป็นบัญชีรำยกำรระหว่ำงกัน ซึ่งจะตัดรำยกำรระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกับหน่วยงำน 

หมำยเหตุ 27 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 

                  เงินเดือน 61,429,961.88 59,384,023.17 
                  เงินตอบแทนเตม็ขั้น - 2,276.64 
                  ค่ำล่วงเวลำ 50,250.00 96,800.00 
                  ค่ำจ้ำง 13,476,614.50 15,371,198.98 
                  ค่ำตอบแทนพนกังำนรำชกำร 2,086,080.00 1,960,680.00 
                  ค่ำรักษำพยำบำล 6,289,551.49 5,957,459.38 
                  เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 107,740.50 164,575.00 
                  เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต - 11,400.00 
                  เงินชดเชย กบข. 1,033,336.57 967,154.36 
                  เงินสมทบ กบข. 1,550,004.84 1,450,731.55 
                  เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 727,932.00 824,208.00 
                  ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอ่ืน 1,575,780.65 1,451,738.06 
                  รวม ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 88,327,252.43 87,642,245.14 

หมำยเหตุ 28 ค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 

                  บ ำนำญ 6,728,960.43 5,645,120.35 
                  เงินช่วยค่ำครองชีพ 377,918.88 377,918.88 
                  บ ำเหน็จ 1,286,442.40 - 
                  บ ำเหน็จตกทอด - 127,908.00 
                  บ ำเหน็จด ำรงชพี 933,742.30 1,080,308.00 
                  ค่ำรักษำพยำบำล 1,903,481.51 1,290,727.77 
                  เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 26,600.00 19,700.00 
                  รวม ค่ำบ ำเหน็จบ ำนำญ 11,257,145.52 8,541,683.00 

หมำยเหตุ 29 ค่ำตอบแทน 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 

                  ค่ำตอบแทนเฉพำะงำน 1,867,812.25 100,480.00 
                  ค่ำตอบแทนอ่ืน 32,900.00 107,600.00 
                  รวม ค่ำตอบแทน 1,900,712.25 208,080.00 
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หมำยเหตุ 30 ค่ำใช้สอย 
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 

                  ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมในประเทศ 11,938,274.52 7,630,468.64 
                  ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมต่ำงประเทศ 7,620,437.21 5,450,095.84 
                  ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก - 2,752,297.54 
                  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงในประเทศ 207,787.37 210,277.80 
                  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงต่ำงประเทศ 3,553,548.31 2,791,898.05 
                  ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 1,658.50 4,930.00 
                  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 12,610,886.84 31,714,447.66 
                  ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ 7,778,525.00 21,941,865.82 
                  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 657,025.20 659,141.10 
                  ค่ำเช่ำ 4,970,173.20 4,634,861.80 
                  ค่ำใช้จ่ำยผลักส่งเป็นรำยได้แผ่นดนิ 13,753,342,600.18 6,002.00 
                  ค่ำประชำสัมพนัธ์ 2,006,986.46 2,223,288.73 
                  ค่ำใช้สอยอื่น 563,225.01 587,490.84 
                  รวม ค่ำใช้สอย 13,805,251,127.80 80,607,065.82 

หมำยเหตุ 31 ค่ำวัสดุ  
  (หน่วย : บำท) 
 2560 2559 

                  ค่ำวัสด ุ 2,967,056.65 2,921,474.27 
                  รวม ค่ำวัสดุ 2,967,056.65 2,921,474.27 

หมำยเหตุ 32 ค่ำสำธำรณูปโภค  
    (หน่วย : บำท) 
  2560  2559 
 ค่ำไฟฟำ้ 2,285,773.60  2,216,968.76 
 ค่ำโทรศัพท ์ 870,049.87  941,071.99 
 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 1,749,114.06  1,510,598.68 
 ค่ำบริกำรไปรษณีย์โทรเลข 299,237.68  184,794.30 
 รวม ค่ำสำธำรณูปโภค 5,204,175.21  4,853,433.73 

หมำยเหตุ 33 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
   (หน่วย : บำท) 
 2560  2559 
           ค่ำเสื่อมรำคำ - ส่วนปรับปรุงอำคำร 1,403,685.14  1,703,215.21 
           ค่ำเสื่อมรำคำ - ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 875,072.90  1,003,502.38 
           ค่ำเสื่อมรำคำ - ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 561,740.27  947,999.20 
           ค่ำเสื่อมรำคำ - ครุภัณฑ์ไฟ้ฟำ้และวทิย ุ 47,475.28  174,932.85 
           ค่ำเสื่อมรำคำ - ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่ 220,262.92  218,061.91 
           ค่ำเสื่อมรำคำ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,425,317.36  11,304,808.37 
           ค่ำเสื่อมรำคำ - ครุภัณฑ์งำนบำ้นงำนครัว 11,714.97  8,993.35 
           ค่ำตัดจ ำหนำ่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,954,337.90  460,114.44 
          รวม ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 14,499,606.74  15,821,627.71 
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หมำยเหตุ 34 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค 
   (หน่วย : บำท) 
  2560 2559 
  ค่ำใช้จ่ำยโอนสนิทรัพย์ระหว่ำงหน่วยงำน 653,569,961.50 1,930,277,614.20 
  ค่ำใช้จ่ำยเงนิอุดหนุนเพื่อกำรด ำเนินงำนอ่ืน 27,685,560.55 27,526,562.24 
  รวม ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนนุและบริจำค 681,255,522.05 1,957 ,804,176.44 

หมำยเหตุ 35 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
                                                                          หมำยเหตุ (หน่วย : บำท) 

  2560 2559 
                   ก ำไร/ขำดทุนสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์  5,303.22 199,958.46 

            ก ำไร/ขำดทุนสุทธิจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงินต่ำงประเทศ (3,525,960,118.40) 592,170,801.17  
                 ขำดทุนจำกกำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด 3,714,111,347.57 631,609,843.93  

                   ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - กรมบัญชีกลำง  
                      โอนเงินกู้ให้หน่วยงำน 

35.1 8,693,216,732.39 47,560,974,526.95 

                   ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - กู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุล 35.2 559,153,000,785.01 325,220,992,978.59 
                   รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - หน่วยงำนรับเงิน 
                     นอกงบประมำณจำกกรมบัญชีกลำง 

35.3 (9,515,561,980.12) (49,364,071,804.25) 

                   ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - ปรับเงินฝำกคลัง 35.4 9,514,113,632.63 49,464,956,668.78 
                   รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - ภำยในกรมเดียวกัน 35.5 (1,007,400,621,205.20) (9,378,000,000.00) 
                   ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - ภำยในกรมเดียวกัน 35.6 1,007,400,621,205.20 9,378,000,000.00 
                   รวม ค่ำใช้จ่ำยอื่น  568,032,925,702.30 374,106,832,973.63 

 หมำยเหตุ 35.1 ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - กรมบัญชีกลำงโอนเงินกู้ให้หน่วยงำน  จ ำนวน
8,693,216,732.39 บำท เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกำรที่รัฐบำลโอนเงินกู้ให้หน่วยงำน ซึ่งเป็นรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ 

 หมำยเหตุ 35.2 ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - กู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุล จ ำนวน 559,153,000,785.01 
บำท เป็นรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อหน่วยงำนกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุล เป็นบัญชีระหว่ำงหน่วยงำนกับบัญชี
รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - กู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุล ซึ่งจะตัดรำยกำรระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกับหน่วยงำน 

 หมำยเหตุ 35.3 รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - หน่วยงำนรับเงินนอกงบประมำณจำกกรมบัญชีกลำง 
จ ำนวน 9,515,561,980.12 บำท เป็นรำยกำรที่เกิดจำกกรมบัญชีกลำงโอนเงินนอกงบประมำณให้หน่วยงำน ซึ่ง เป็น
รำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ 

 หมำยเหตุ 35.4 ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - ปรับเงินฝำกคลัง จ ำนวน 9,514,113,632.63 บำท 
เป็นรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อหน่วยงำนขอเบิกเงินนอกงบประมำณที่ฝำกคลังไว้ เป็นบัญชีระหว่ำงหน่วยงำนกับ
บัญชีรำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน - ปรับเงินฝำกคลัง ซึ่งจะตัดรำยกำรระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกับหน่วยงำน 

 หมำยเหตุ 35.5 รำยได้ระหว่ำงกัน - ภำยในกรมเดียวกัน จ ำนวน 1,007,400,621,205.20 บำท เป็นรำยกำร
บัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกกำรโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกันของหน่วยเบิกจ่ำ ยภำยใต้รหัส
หน่วยงำนเดียวกัน  
 หมำยเหตุ 35.6 ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน - ภำยในกรมเดียวกัน จ ำนวน 1,007,400,621,205.20 บำท  
เป็นรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกกำรโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกันของหน่วยเบิกจ่ำยภำยใต้รหัส
หน่วยงำนเดียวกัน  
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หมำยเหตุ 36 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 หมำยเหตุ (หน่วย : บำท) 
  2560 2559 

                   ดอกเบี้ยจ่ำย 36.1 170,808,100,162.22 167,296,281,931.02 
                   ค่ำธรรมเนียมเงินกู้  394,862,692.15 879,600,157.88 
                   ต้นทุนทำงกำรเงินอ่ืน  110,732,601.44 1,102,007.65 
                   รวม ต้นทุนทำงกำรเงิน  171,313,695,455.81 168,176,984,096.55 

                  หมำยเหตุ 36.1 ดอกเบี้ยจ่ำย ประกอบด้วย   
 หมำยเหตุ (หน่วย : บำท) 

  2560 2559 
                   ดอกเบี้ยจ่ำยในประเทศระยะสั้น  1,921,786,004.86 2,354,905,803.91 
                   ดอกเบี้ยจ่ำยในประเทศระยะยำว 36.1.1 167,022,231,183.92 163,428,334,847.22 
                   ดอกเบี้ยจ่ำยต่ำงประเทศระยะสั้น  76,134,599.07 65,453,632.02 
                   ดอกเบี้ยจ่ำยต่ำงประเทศระยะยำว  1,787,948,374.37 1,813,587,647.87 
                   ส่วนเกินกว่ำมูลค่ำพันธบัตรตัดจ ำหน่ำย  - (366,000,000.00) 
                   รวม ดอกเบี้ยจ่ำย  170,808,100,162.22 167,296,281,931.02 

  

 หมำยเหตุ 36.1.1 ดอกเบี้ยจ่ำยในประเทศ - ระยะยำว จ ำนวน 167,022,231,183.92 บำท เป็นรำยจ่ำย
จำกเงินงบประมำณ และจำกกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ซึ่งในงวดนี้มีกำรเบิกเงินส ำหรับ  
จ่ำยดอกเบี้ยพันธบัตร ตั๋วสัญญำใช้เงิน (PN) และสัญญำเงินกู้ระยะยำว 

หมำยเหตุ 37 หนี้สำธำรณะ 

 สบน. มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนสถำนะหนี้สำธำรณะ เสนอคณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกับกำรบริหำร     
หนี้สำธำรณะเพื่อรำยงำนคณะรัฐมนตรี โดยหนี้สำธำรณะรำยงำนให้ ครม.ทรำบ ประกอบด้วย หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรงหนี้
ของรัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน และหนี้สินของกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ 
และหนี้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 รำยละเอียด ดังนี้ 
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  (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 ตำมงบกำรเงิน* ตำมที่รำยงำน ครม.** 
 เงินตรำต่ำงประเทศ เงินบำท เงินตรำต่ำงประเทศ เงินบำท 

1 หนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรง   
   1.1 หนี้ต่ำงประเทศ   
         ดอลลำร์สหรัฐ   
             เงินกู้จำกธนำคำรพัฒนำแห่งเอเชีย 1,252.89 42,012.53 1,252.89 39,833.06 
             เงินกู้จำกธนำคำรโลก 24.57 823.79 24.57 765.76 
             เงินกู้จำกตลำดเงินทุนต่ำงประเทศ 130.00 4,359.21 130.00 4,359.21 
         รวม เงินดอลลำร์สหรัฐ 1,407.46 47,195.53 1,407.46 44,958.03 
         เยนญี่ปุ่น   
             เงินกู้จำกธนำคำรเพื่อควำมร่วมมือ  
                ระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น 

167,390.27 50,238.34 167,390.27 50,990.66 

         รวม เงินเยนญี่ปุ่น 167,390.27 50,238.34 167,390.27 50,990.66 
         ดอลลำร์แคนำดำ     
             เงินกู้จำกรัฐบำลแคนำดำ 8.03 217.48 8.03 217.48 
         รวม เงินดอลลำร์แคนำดำ 8.03 217.48 8.03 217.48 
         รวมหนี้ต่ำงประเทศ  97,651.35  96,166.17 

   1.2 หนี้ในประเทศ   
           เงินกู้ชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนี้    
              พันธบัตร 3,053,845.70  3,053,845.70 
              ตั๋วสัญญำใช้เงิน 257,057.28  257,057.28 
              เงินกู้ระยะยำว 50,000.00  50,000.00 
              ตั๋วเงินคลัง 80,000.00  80,000.00 
           รวม เงินกู้ชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและกำรบริหำรหนี้              3,440,902.98  3,440,902.98 
           เงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ   
             - FIDF 1  339,632.00  339,632.00 
             - FIDF 3 581,858.69  581,858.69 
           รวม เงินกู้ชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ 921,490.69  921,490.69 
           เงินกู้เพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ 359,853.00  359,853.00 
           เงินกู้เพื่อรัฐวิสำหกิจกู้ต่อ 87,506.56  87,506.56 
           เงินกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ    
               - เพื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรเงินกู้ DPL 745.00  745.00 
               - เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ    
                   และระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน 52,500.00  52,500.00 
           รวม เงนิกู้บำททดแทนกำรกู้เงินตรำต่ำงประเทศ 53,245.00  53,245.00 
    รวม หนี้ในประเทศ 4,862,998.23  4,862,998.23 
    รวม หนี้ทีรั่ฐบำลกู้โดยตรง 4,960,649.59  4,959,164.40 
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  (หน่วย : ล้ำนบำท) 
  ตำมที่รำยงำน ครม.** 
   เงินตรำต่ำงประเทศ เงินบำท 

2. หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน    
    2.1 หนี้ท่ีรัฐบำลค้ ำประกัน    
          - หนี้ต่ำงประเทศ   83,382.65 
          - หนีใ้นประเทศ   334,757.26 
          รวมหนี้ท่ีรัฐบำลค้ ำประกัน   418,139.91 
    2.2 หนี้ท่ีรัฐบำลไม่ค้ ำประกัน    
          - หนี้ต่ำงประเทศ   121,603.55 
          - หนีใ้นประเทศ   430,472.85 
          รวมหนี้ท่ีรัฐบำลไม่ค้ ำประกัน   552,076.40 
รวม หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน   970,216.31 
3. หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน)    
          - หนี้ต่ำงประเทศ   388.26 
          - หนี้ในประเทศ   425,932.78 
รวม หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงิน (รัฐบำลค้ ำประกัน)   426,321.04 
4. หนี้กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน    
    4.1 หนี้ท่ีรัฐบำลค้ ำประกัน   - 
    4.2 หนี้ท่ีรัฐบำลไม่ค้ ำประกัน   - 
รวม หนี้กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน   - 
5. หนี้หน่วยงำนของรัฐ    
    5.1 หนี้ท่ีรัฐบำลค้ ำประกัน   - 
    5.2 หนี้ท่ีรัฐบำลไม่ค้ ำประกัน   13,629.55 
รวม หนี้หน่วยงำนของรัฐ   13,629.55 
สรุป ภำระหนี้รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)   6,369,331.30 

หมำยเหตุ *แปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนอัตรำขำยอ้ำงอิงตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ณ วันที่ 29 กันยำยน 2560 
หมำยเหตุ **ส ำหรับสญัญำทีไ่ดบ้ริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรแปลงหนี้เป็นสกุลเงนิบำทแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศด้วยอัตรำ
แลกเปลี่ยนทีท่ ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ข้อมูลเพิ่มเติม  
 1) หนี้สำธำรณะ หมำยถึง หนี้ที่กระทรวงกำรคลัง หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจกู้หรือหนี้ที่กระทรวงกำรคลัง 
ค้ ำประกัน (กำรค้ ำประกันหมำยควำมรวมถึงกำรอำวัลตั๋วเงินด้วย) แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสำหกิจที่ท ำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน 
โดยกระทรวงกำรคลังมิได้ค้ ำประกันกำรกู้เงิน จะท ำเป็นสัญญำหรือออกตรำสำรหนี้ก็ได้ 
 2) หนี้สำธำรณะส่วนที่บันทึกบัญชีในงบกำรเงินของ สบน.จะบันทึกบัญชีเฉพำะหนี้ที่รัฐบำลกู้โดยตรง  
จ ำนวน 4,960,649.58 ล้ำนบำท ดังนี้ 
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  หมำยเหตุ (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 เงินกู้ระยะสัน้  13 180,091.21 
 ส่วนของเงินกู้ระยะยำวที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  14 287,866.81 
 เงินกู้ระยะยำว  18 4,492,691.56 
 รวม หนี้รัฐบำลกู้โดยตรง  4,960,649.58 

 ส ำหรับหนี้สำธำรณะส่วนที่รัฐบำลค้ ำประกันและไม่ค้ ำประกัน (หนี้ที่หน่วยงำนของรัฐกู้ยืมเอง) จะไม่ได้บันทึก
ในงบกำรเงินของ สบน. 

_____________________________ 
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รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560                              
                                                                                                                            (หน่วย : บำท) 

รำยกำร งบสุทธิ กำรส ำรองเงิน 
  ใบสั่งซื้อ/

สัญญำ 
เบิกจ่ำย   คงเหลือ 

แผนงำน กำรเงิน กำรคลัง  
งำนบริหำรจัดกำรหนี้สำธำรณะ 

     

 งบบุคลำกร 64,508,800.00 - - 63,516,041.88 992,758.12 
 งบด ำเนินงำน 30,139,400.00 1,640,500.00 435,076.98 25,775,832.45 4,363,567.55 
 งบลงทุน 12,892,500.00 -  - 12,383,926.75 508,573.25 
 งบรำยจ่ำยอื่น 2,014,049,700.00 - 6,728,075.00 2,005,817,169.75 8,232,530.25 
 รวม 2,121,590,400.00 1,640,500.00 7,163,151.98 2,107,492,970.43 14,097,429.17 
แผนงำนบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ      
งำนบริหำรกำรช ำระหนี้ของรัฐบำล      
 งบรำยจ่ำยอื่น 191,019,489,800.00 - - 191,019,489,342.62 457.38 
 รวม 191,019,489,800.00 - - 191,019,489,342.62 457.38 

       รวมทั้งสิ้น 193,141,080,200.00 1,640,500.00 7,163,151.98 193,126,982,313.45 14,097,886.55 
  

 ในปีงบประมำณ 2560 สบน. ได้รับงบประมำณเพื่อช ำระหนี้เงินกู้ของรัฐบำล แผนงำนบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ 
จ ำนวน 191,019,489,800.00 บำท จ่ำยจริง 191,019,489,342.62 บำท เป็นกำรช ำระหนี้ต้นเงินกู้ จ ำนวน 
64,474,312,302.86 บำท ดอกเบี้ย จ ำนวน 126,150,314,347.61 บำท ค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 394,862,692.15 บำท 

รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
                                                                                                         (หน่วย : บำท) 

รำยกำร 

เงินกันไว ้
เบิกเหลือ่มปี 

(สุทธิ) 
เบิกจ่ำย คงเหลอื 

แผนงำน กำรเงิน กำรคลัง          
งำนบริหำรจัดกำรหนี้สำธำรณะ 

   

 งบบุคลำกร - - - 
 งบด ำเนินงำน 814,424.00 814,424.00 - 
 งบลงทุน 1,485,576.00 1,462,001.34 23,574.66 
 งบรำยจ่ำยอื่น 1,700,000.00 1,700,000.00 - 
 รวม 4,000,000.00 3,976,425.34 23,574.66 
แผนงำนบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ 
งำนบริหำรกำรช ำระหนี้ของรัฐบำล 

   

 งบรำยจ่ำยอื่น - - - 
 รวม - - - 
 รวมท้ังสิ้น 4,000,000.00 3,976,425.34 23,574.66 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559                              
                                                                                                                            (หน่วย : บำท) 

รำยกำร งบสุทธิ กำรส ำรองเงิน 
  ใบสั่งซื้อ/

สัญญำ 
เบิกจ่ำย   คงเหลือ 

แผนงำน กำรเงิน กำรคลัง  
งำนบริหำรจัดกำรหนี้สำธำรณะ 

     

 งบบุคลำกร 62,556,100.00 - - 61,344,703.17 1,211,396.83 
 งบด ำเนินงำน 29,459,500.00 3,500,000.00 - 25,932,414.20 27,085.80 
 งบลงทุน 25,443,600.00 131,000.00  - 25,310,806.70 1,793.30 
 งบรำยจ่ำยอื่น 5,208,300.00 1,050,000.00 1,700,000.00 2,447,510.11 10,789.89 
 รวม 122,667,500.00 4,681,000.00 1,700,000.00 115,035,434.18 1,251,065.82 
แผนงำนบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ      
งำนบริหำรกำรช ำระหนี้ของรัฐบำล      
 งบรำยจ่ำยอื่น 173,057,208,900.00 - - 173,057,173,059.08 35,840.92 
 รวม 173,057,208,900.00 - - 173,057,173,059.08 35,840.92 

       รวมทั้งสิ้น 173,179,876,400.00 4,681,000.00 1,700,000.00 173,172,208,493.26 1,286,906.74 
  

 ในปีงบประมำณ 2559 สบน. ได้รับงบประมำณเพื่อช ำระหนี้เงินกู้ของรัฐบำล แผนงำนบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ 
จ ำนวน 173,057,208,900.00 บำท จ่ำยจริง 173,057,173,059.08 บำท เป็นกำรช ำระหนี้ต้นเงินกู้ จ ำนวน 
43,903,564,788.22 บำท ดอกเบี้ย จ ำนวน 124,419,056,102.45 บำท ค่ำธรรมเนียม จ ำนวน 867,504,672.24 บำท 

รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
                                                                                                         (หน่วย : บำท) 

รำยกำร 

เงินกันไว ้
เบิกเหลือ่มปี 

(สุทธิ) 
เบิกจ่ำย คงเหลอื 

แผนงำน กำรเงิน กำรคลัง          
งำนบริหำรจัดกำรหนี้สำธำรณะ 

   

 งบบุคลำกร - - - 
 งบด ำเนินงำน 770,611.40 770,611.40 - 
 งบลงทุน - - - 
 งบรำยจ่ำยอื่น 18,792,244.50 2,447,510.11 16,344,734.39 
 รวม 19,562,855.90 3,218,121.51 16,344,734.39 
แผนงำนบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ 
งำนบริหำรกำรช ำระหนี้ของรัฐบำล 

   

 งบรำยจ่ำยอื่น - - - 
 รวม - - - 
 รวมท้ังสิ้น 19,562,855.90 3,218,121.51 16,344,734.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(หน่วย : บาท)
2560 2559

รายได้แผ่นดินท่ีจัดก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 15,829,426,200.89      1,008,286,238.66       

รวมรายได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ 15,829,426,200.89     1,008,286,238.66     
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง 11,187,000.00            22,870,078.85           

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย -                          -                         
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 15,818,239,200.89     985,416,159.81        

รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 15,707,506,599.45      984,314,152.16         
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง -                          -                         
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ 110,732,601.44         1,102,007.65           
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ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
รายงานรายได้แผ่นดิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560



(หน่วย : บาท)
2560 2559

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 417,041,295.23          466,369,986.25         
รายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล 50,457,897.28            264,785,026.90         
รายได้อ่ืน 15,361,927,008.38      277,131,225.51         
รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 15,829,426,200.89     1,008,286,238.66     

รายงานรายได้แผ่นดิน
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

32

ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ


