
แผน 46,233.52 ลานบาท
ผล 48,469.63 ลานบาท

1. ผลการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559
    (รายละเอียดหนา 2 – 3)

แผน 46,233.52 ลานบาท
ผล 48,469.63 ลานบาท

1. ผลการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559
    (รายละเอียดหนา 2 – 3)

  หน้ีของรัฐบาลประกอบด�วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีที่รัฐบาลกู�เพ่ือชดใช�

ความเสียหายให�แก"กองทุน FIDF และหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ โดยในเดือนตุลาคม และ

เดือนพฤศจิกายน 2559 มีผลการชําระหน้ีและแผนการชําระหน้ีดังรายงานต"อไปน้ี

รายงานการชําระหน้ีของรัฐบาล01/2560
เดือนตุลาคม 2559

ฉบับท่ี/ป5งบประมาณ 
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 ในเดือนตุลาคม 2559 มีแผนการชําระหนี้ 46,233.52 ล�านบาท มีการชําระจริง 48,469.63 ล�านบาท 
ประกอบด�วยการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง 42,816.55 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 2,798.53 ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาล
กู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 2,854.55 ล�านบาท

110,618.67 ลานบาท2. แผนการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2559
    (รายละเอียดหนา 4 – 5)

110,618.67 ลานบาท2. แผนการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2559
    (รายละเอียดหนา 4 – 5)

 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีหนี้ท่ีครบกําหนดของรัฐบาล 110,618.67 ล�านบาท โดยมีแผนจะชําระหนี้ 
25,718.67 ล�านบาท และการปรับโครงสร�างหนี้ 84,900.00 ล�านบาท

ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้ จํานวน 
2,816.55 ล�านบาท บาท และในเดือนพฤศจิกายน 2559 จะมีการเบิกจ"าย
เพ่ิมเติม 1,368.87 ล�านบาท ทําให� ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559 คาดว"า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 4,185.42 ล�านบาท และ
เหลืองบชําระหนี้คงเหลือท่ีรอการเบิกจ"าย 186,834.07 ล�านบาท

100% 100%

กระทรวงการคลัง กองทุน FIDF รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต;อ

สูงกว;าแผน 
2,236.11 ลานบาท

กระทรวงการคลัง กองทุน FIDF รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต;อ

1.47%

186,834.07

คาดการณ> ณ พ.ย. 59

ณ ต.ค. 59

2.19%

ณ ต.ค. 59 2,816.55 ลานบาท
 คาดการณ> ณ พ.ย. 59        4,185.42 ลานบาท 3. การเบิกจ;ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล ณ ต.ค. 59 2,816.55 ลานบาท
 คาดการณ> ณ พ.ย. 59        4,185.42 ลานบาท 3. การเบิกจ;ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล



2,386.84

101.93

2,386.84

101.93
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48,469.63 ลานบาท1. ผลการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559 48,469.63 ลานบาท1. ผลการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2559

40,000.00

327.78

40,000.00

327.78
ตนเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค;าธรรมเนียม

ผลการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง
ในเดือนตุลาคม 2559 เปรียบเทียบกับ
แผนการชําระหนี้ ในเดือนเดียวกัน 
พบว"ากระทรวงการคลังดําเนินการ
ชําระหน้ีเปBนไปตามแผนท่ีกําหนดไว

42,816.55 ลานบาทการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

งบชําระหน้ี
2,816.55

เงินคงคลัง 
40,000.00

กระทรวงการคลังชําระต�นเงินจากเงินคงคลัง 40,000.00 
ล�านบาท ชําระจากงบชําระหนี้  2,816.55 ล�านบาท 
โดยแบ"งเป@นการชําระต�นเงิน 327.78 ล�านบาท และ
การชําระดอกเบี้ย 2,488.77 ล�านบาท 

จําแนกตามแหล;งเงินท่ีนํามาชําระ

รายการ
ขาดดุล JICA

แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน    40,000.00     40,000.00       327.78      327.78 
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม      2,386.84       2,386.84       101.93      101.93 

รวม    42,386.84     42,386.84       429.71     429.71 

แผน

แผน

แผน

แผนผล

ผล

ผล

ผล

ในเดือนตุลาคม 2559 มีการดําเนินการชําระหนี้ดังนี้ 
หนี้ของกระทรวงการคลัง 42,816.55 ล�านบาท โดยเป@น
หนี้ในประเทศ 42,386.84 ล�านบาท และหนี้ต"างประเทศ      
429.71 ล�านบาท 
หนี้ของ FIDF 2,798.53 ล�านบาท โดยเป@นหนี ้FIDF1 1,283.50 
ล�านบาท และหนี้ FIDF3 1,515.03 ล�านบาท 
หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 2,854.55 ล�านบาท โดยเป@น 
รฟท. 2,234.62 ล�านบาท และ รฟม. 619.93 ล�านบาท

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
48,469.63 ลานบาท

FIDF หนี้ท่ีรัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต;อ

กระทรวงการคลัง
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 2,798.53 ลานบาทการชําระหน้ีของ FIDF

460.10 460.10

1,283.50 1,054.931,283.50 1,054.93

ตนเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค;าธรรมเนียม

ผลการชําระหน้ีของ FIDF ในเดือน
ตุลาคม 2559 เปรียบเทียบกับแผนการ
ชําระหน้ีในเดือนเดียวกันพบว"ากองทุน 
FIDF ดําเนินการชําระหน้ีเปBนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว

รายการ
FIDF1 FIDF3

แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน              -                -         460.10      460.10 
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม      1,283.50       1,283.50     1,054.93   1,054.93 

รวม     1,283.50      1,283.50    1,515.03   1,515.03 

เงิน
ผลประโยชนD

460.10

เงินนําส"งจาก
สถาบัน
การเงิน

2,338.43

กองทุน FIDF ชําระต�นเงินจากสินทรัพยDคงเหลือในบัญชี
ผลประโยชนD 460.10 ล�านบาท และชําระดอกเบี้ยจากเงิน
นําส"งสถาบันการเงิน 2,338.43 ล�านบาท

 2,854.55 ลานบาทการชําระหน้ีที่รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต;อ

516.67

2,209.58

516.67

101.7725.04 103.26

ตนเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค;าธรรมเนียม

รายการ
รฟท. รฟม.

แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน              -         2,209.58       516.67      516.67 
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม              -            25.04       101.77      103.26 

รวม              -        2,234.62       618.44     619.93 

ผลการชําระหน้ีสูงกว"าแผน 2,236.11 ล�านบาท เกิดจาก
1. รฟท. ชําระหน้ีสูงกว"าแผน 2,234.62 ล�านบาท 
จากการชําระหน้ีก"อนครบกําหนดของโครงการ
ปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม"ปลอดภัย และโครงการ
ระบบขนส"งมวลชนทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
2. รฟม. ชําระหน้ีสูงกว"าแผน 1.49 ล�านบาท  
เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยท่ีใช�ประมาณการตํ่ากว"า
อัตราดอกเบี้ยท่ีใช�ชําระจริง 
ท้ังน้ี แหล"งเงินในการชําระหน้ีดังกล"าวมาจาก
งบชําระหน้ีของรัฐวิสาหกิจท้ังจํานวน

แผน ผล

ผล ผลแผน แผน

จําแนกตามแหล;งเงินท่ีนํามาชําระ
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แผน ผล

แผน ผล

ผล

ผล



 35,886.35 ลานบาทแผนการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกู�ท่ีครบกําหนดชําระ
รวม 110,618.67 ล�านบาท  แบ"งเป@น

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 35,886.35 ล�านบาท

     หนี้ของ FIDF จํานวน 74,650.96  ล�านบาท

     หนี้ท่ีให�รัฐวิสาหกิจกู�ต"อ จํานวน 81.36 ล�านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ จํานวน 25,718.67 
ล�านบาท และดําเนินการปรับโครงสร�างหนี้ จํานวน 84,900.00 
ล�านบาท

ขาดดุล

พ.ร.ก.นํ้า

กระทรวงการคลังมีแผนการชําระหนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 รวม 
35,886.35 ล�านบาท แบ"งเป@น ต�นเงิน จํานวน 34,517.48 ล�านบาท 
และดอกเบี้ย จํานวน 1,368.87 ล�านบาท  ดังนี้

    เงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุล มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน
    34,517.48 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 1,256.03 ล�านบาท
    เงินกู�ตาม พ.ร.ก.น้ํา มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 112.84 
    ล�านบาท

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได�ตามความจําเป@นและเหมาะสม

30%

ระดับการชําระหน้ี
จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหน้ี จํานวน 
10,886.35 ลานบาท โดยคิดเป@นร�อยละ 30 ของภาระหนี้ท้ังหมด  แบ"งเป@น
 - ชําระตั๋วเงินคลังของหนี้เพ่ือชดเชยการขาดดุลจากบัญชีตั๋วเงินคลัง จํานวน
   9,517.48 ล�านบาท
 - ชําระดอกเบี้ยของหนี้เพ่ือชดเชยการขาดดุลและ พ.ร.ก. น้ํา จากงบชําระหนี้ 
   จํานวน 1,368.87 ล�านบาท

ส"วนท่ีเหลือ จํานวน 25,000.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี 
ต�นเงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุลโดยการออกตั๋วเงินคลังในเดือนพฤศจิกายน 2559 
จํานวน 25,000.00 ล�านบาท

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
110,618.67 ลานบาท

FIDF รัฐวิสาหกิจกูต;อ

กระทรวงการคลัง

110,618.67 ลานบาท2. แผนการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2559 110,618.67 ลานบาท2. แผนการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนพฤศจิกายน 2559
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   74,650.96 ลานบาทแผนการชําระหน้ีของ FIDF

FIDF 1

FIDF 3

หนี้ FIDF ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนพฤศจิกายน 2559 รวม 74,650.96 
ล�านบาท แบ"งเป@น ต�นเงิน จํานวน 73,146.17 ล�านบาท และดอกเบี้ย 
จํานวน 1,504.79 ล�านบาท  ดังนี้

    FIDF1 มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 55,000.00 ล�านบาท 
    และดอกเบี้ย จํานวน 1,310.00 ล�านบาท

FIDF3 มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 18,146.17 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย จํานวน 194.79 ล�านบาท

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว มีแผนชําระหน้ี จํานวน 14,750.96 ลานบาท 
โดยคิดเป@นร�อยละ 20 ของภาระหนี้ท้ังหมด  แบ"งเป@น
 - ชําระต�นเงินของ FIDF 1 จากบัญชีปรับโครงสร�างหนี้ FIDF จํานวน 13,000.00 ล�านบาท
 - ชําระต�นเงินของ FIDF3 จากสินทรัพยDคงเหลือในบัญชีผลประโยชนD ของ FIDF 
 จํานวน 246.17 ล�านบาท
 - ชําระดอกเบี้ยของ FIDF1 และ FIDF3 จากบัญชีสะสมฯ ของ FIDF จํานวน
   1,504.79 ล�านบาท

ส"วนท่ีเหลือ จํานวน 59,900.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหน้ีต�นเงินกู�
ของ FIDF1 และ FIDF3 โดยการ
 - ออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 16,000.00 ล�านบาท
 - ตั๋วสัญญาใช�เงิน จํานวน 33,900.00 ล�านบาท
 - ตั๋วสัญญาใช�เงินเพ่ือการปรับโครงสร�างหนี้ (R-Bill) จํานวน 10,000.00 ล�านบาท

รฟม.

รฟท.

หนี้ท่ีรัฐบาลให�รัฐวิสาหกิจกู�ต"อท่ีครบกําหนดชําระในเดือนพฤศจกิายน 
2559 รวม 81.36 ล�านบาท แบ"งเป@น ต�นเงิน จํานวน 1.39 ล�านบาท
และดอกเบี้ย จํานวน 79.97 ล�านบาท  ดังนี้

    รฟม. มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 47.40 ล�านบาท
    รฟท. มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 1.39 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย จํานวน 32.57 ล�านบาท

81.36 ลานบาทแผนการชําระหน้ีที่รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต;อ

จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว หน"วยงานรัฐวิสาหกิจจะดําเนนิการชําระหนี้
ท้ังหมดโดยใช�เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณชําระหนี้
เงินกู�เอง

20%

ระดับการชําระหน้ี

100%

ระดับการชําระหน้ี
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