
แผน 110,618.67 ลานบาท
ผล 111,013.35 ลานบาท

1. ผลการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2559
    (รายละเอียดหนา 2 – 3)

แผน 110,618.67 ลานบาท
ผล 111,013.35 ลานบาท

1. ผลการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2559
    (รายละเอียดหนา 2 – 3)

  หน้ีของรัฐบาลประกอบด�วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีที่รัฐบาลกู�เพ่ือชดใช�

ความเสียหายให�แก"กองทุน FIDF และหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ โดยในเดือนพฤศจิกายน 

และเดือนธันวาคม 2559 มีผลการชําระหน้ีและแผนการชําระหน้ีดังรายงานต"อไปน้ี

รายงานการชําระหน้ีของรัฐบาล02/2560
เดือนพฤศจิกายน 2559

ฉบับท่ี/ป6งบประมาณ 
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 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีแผนการชําระหนี้ 110,618.67 ล�านบาท โดยมีการชําระจริง 111,013.35 
ล�านบาท ประกอบด�วยการชําระหนี้ของกระทรวงการคลัง 35,885.84 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 74,630.51 ล�านบาท และ
หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 497.00 ล�านบาท

135,113.23 ลานบาท2. แผนการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559
    (รายละเอียดหนา 4 – 6)

135,113.23 ลานบาท2. แผนการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559
    (รายละเอียดหนา 4 – 6)

 ในเดือนธันวาคม 2559 มีหนี้ท่ีครบกําหนดของรัฐบาล 135,113.23 ล�านบาท โดยมีแผนจะชําระหนี้ 115,113.23 
ล�านบาท และการปรับโครงสร�างหนี้ 20,000.00 ล�านบาท

ณ พ.ย. 59 4,184.91 ลานบาท
 คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59       89,510.76 ลานบาท 3. การเบิกจ5ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล ณ พ.ย. 59 4,184.91 ลานบาท
 คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59       89,510.76 ลานบาท 3. การเบิกจ5ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล

ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้
สะสม 4,184.91 ล�านบาท และในเดือนธันวาคม 2559 จะมีการเบิกจ"าย
เพ่ิมเติม 85,325.85 ล�านบาท ทําให� ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 คาดว"า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 89,510.76 ล�านบาท 
และเหลืองบชําระหนี้คงเหลือท่ีรอการเบิกจ"าย 101,508.73 ล�านบาท

กระทรวงการคลัง กองทุน FIDF รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต5อ

สูงกว5าแผน 
415.64 ลานบาท

กระทรวงการคลัง

ตํ่ากว5าแผน 
0.51 ลานบาท

ตํ่ากว5าแผน 
20.45 ลานบาท

รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต5อกองทุน FIDF

2.19%

101,508.73

46.86%
คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59

ณ พ.ย. 59



1,256.03

112.84

1,255.52

112.84
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111,013.35 ลานบาท1. ผลการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2559 111,013.35 ลานบาท1. ผลการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2559

34,517.48 34,517.48

ตนเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค5าธรรมเนียม

ผลการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เปรียบเทียบ
กับแผนการชําระหน้ีในเดือนเดียวกัน 
พบว"ากระทรวงการคลังชําระหนี้ตํ่ากว5า
แผนจํานวน 0.51 ลานบาท เน่ืองจาก
การประมาณการส"วนลดหน�าต๋ัวเงินคลัง
ท่ีมีการประมูลใหม"ในเดือนน้ีสูงกว"า
ท่ีชําระจริง

35,885.84 ลานบาทการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

งบชําระหน้ี
1,368.36

เงินคงคลัง 
9,517.48

การปรับ
โครงสร�างหน้ี
25,000.00

กระทรวงการคลังชําระต�นเงินจากเงินคงคลัง 9,517.48 ล�านบาท 
ชําระจากงบชําระหน้ี 1,368.36 ล�านบาท และปรับโครงสร�างหน้ี
เพ่ือชดเชยการขาดดุลจากบัญชีเงินคงคลัง 25,000.00 ล�านบาท

จําแนกตามแหล5งเงินท่ีนํามาชําระ

รายการ
ขาดดุล พ.ร.ก. น้ํา

แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน    34,517.48   34,517.48 -      - 
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม      1,256.03       1,255.52       112.84      112.84 

รวม    35,773.51 35,773.00           112.84     112.84 

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล ผล

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีการดําเนินการชําระหน้ีดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 35,885.84 ล�านบาท โดยเปDนการชําระ
หน้ีในประเทศ 10,885.84 ล�านบาท และการปรับโครงสร�างหน้ี
เพ่ือชดเชยการขาดดุลจากบัญชีเงินคงคลัง 25,000.00 ล�านบาท
หน้ีของ FIDF 74,630.51 ล�านบาท โดยเปDนหน้ี FIDF1 14,310.00 
ล�านบาท หน้ี FIDF3 420.51 ล�านบาท และการปรับโครงสร�างหน้ี 
59,900.00 ล�านบาท
หน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 497.00 ล�านบาท โดยเปDน รฟท. 
12.60 ล�านบาท และ รฟม. 484.40 ล�านบาท

FIDF หนี้ท่ีรัฐบาลกูมา
เพื่อใหกูต5อ

กระทรวงการคลัง

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
111,013.35 ลานบาท
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74,630.51 ลานบาทการชําระหน้ีของ FIDF

55,000.00

18,146.17

55,000.00

18,146.17

1,310.00

194.79

1,310.00

174.34

ตนเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค5าธรรมเนียม

ผลการชําระหน้ีของ FIDF ในเดือนพฤศจิกายน 2559 
เปรียบเทียบกับแผนการชําระหน้ีในเดือนเดียวกันพบว"า
กองทุน FIDF ชําระหนี้ตํ่ากว5าแผนจํานวน 20.45 
ลานบาท เน่ืองจากการประมาณการดอกเบ้ียจากการ
กู�ใหม"ของต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือการปรับโครงสร�างหน้ี 
ป6งบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 1 สูงกว"าท่ีชําระจริง

รายการ
FIDF1 FIDF3

แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน          55,000.00              55,000.00         18,146.17      18,146.17 
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม      1,310.00       1,310.00     194.79   174.34 

รวม     56,310.00      56,310.00    18,340.96   18,320.51 

เงิน
ผลประโยชนF

246.17

เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน

1,484.34

เงิน Premium 
13,000.00

การปรับ
โครงสร�างหนี้ 
59,900.00

ชําระต�นเงินจากเงินฝากจากเงินกู�เพ่ือการปรับโครงสร�างหน้ี (Premium) 
13,000.00 ล�านบาท ชําระต�นเงินจากสินทรัพยFคงเหลือในบัญชีผลประโยชนF 
246.17 ชําระดอกเบ้ียจากเงินนําส"งสถาบันการเงิน 1,484.34 ล�านบาท และ
ปรับโครงสร�างหน้ีเงินกู� 59,900.00 ล�านบาท

497.00 ลานบาทการชําระหน้ีที่รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต5อ

1.39

435.90

32.57 47.40
12.60

48.50

ตนเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค5าธรรมเนียม

รายการ
รฟท. รฟม.

แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน              1.39         -       -      435.90 
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม              32.57            12.60       47.40      48.50 

รวม              33.96        12.60       47.40     484.40 

ผลการชําระหน้ีสูงกว"าแผน 415.64 ล�านบาท เกิดจาก
1. รฟท. ชําระหน้ีตํ่ากว"าแผน 21.36 ล�านบาท เน่ืองจาก
มีการชําระหน้ีก"อนครบกําหนดในวันท่ี 31 ตุลาคม 
2559 ของโครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม"ปลอดภัย
2. รฟม. ชําระหน้ีสูงกว"าแผน 437.00 ล�านบาท จากการ
ชําระหน้ีก"อนครบกําหนดของโครงการรถไฟฟR า
สายสีม"วง 
 ท้ังน้ี แหล"งเงินในการชําระหน้ีดังกล"าวมาจาก
งบชําระหน้ีของรัฐวิสาหกิจท้ังจํานวน

แผน ผล

ผล ผลแผน แผน

จําแนกตามแหล5งเงินท่ีนํามาชําระ
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แผน ผล

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล



 125,630.41 ลานบาทแผนการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนธันวาคม 2559 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกู�ท่ีครบกําหนดชําระรวม 
135,113.23 ล�านบาท  แบ"งเปDน

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 125,630.41 ล�านบาท

     หนี้ของ FIDF จํานวน 8,326.88 ล�านบาท

     หนี้ท่ีให�รัฐวิสาหกิจกู�ต"อ จํานวน 1,155.94 ล�านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ จํานวน 115,201.72 
ล�านบาท และดําเนินการปรับโครงสร�างหนี้ จํานวน 20,000.00 
ล�านบาท

กระทรวงการคลังมีแผนการชําระหนี้ในเดือนธันวาคม 2559 รวม 
125,630.41 ล�านบาท แบ"งเปDน ต�นเงิน จํานวน 79,865.36 ล�านบาท 
และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 45,765.05 ล�านบาท  ดังนี้

    เงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุล มีแผนการชําระต�นเงิน จํานวน
    66,139.56 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 41,565.45 ล�านบาท
    เงินกู�ตาม พ.ร.ก. ไทยเข�มแข็ง มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน
    3,636.40 ล�านบาท
    เงินกู�ตาม พ.ร.ก. น้ํา มีแผนการชําระต�นเงิน จํานวน 9,000.00 ล�านบาท และ  

ดอกเบี้ย จํานวน 19.94 ล�านบาท
    เงินกู�บาททดแทน มีแผนการชําระต�นเงิน จํานวน 4,216.60 ล�านบาท 
 และดอกเบี้ย จํานวน 430.58 ล�านบาท

FIDF รัฐวิสาหกิจกูต5อ

กระทรวงการคลัง

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
135,113.23 ลานบาท

135,113.23 ลานบาท2. แผนการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2559 135,113.23 ลานบาท2. แผนการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนธันวาคม 2559
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ADB
    เงินกู�จาก ADB มีต�นเงินท่ีครบกําหนด จํานวน 509.20 ล�านบาท
    และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 112.68 ล�านบาท

ขาดดุล

พ.ร.ก.
ไทยเข�มแข็ง

กู�บาทดแทน

พ.ร.ก.น้ํา

หน้ีในประเทศ

หน้ีต5างประเทศ



 125,630.41 ลานบาทหน้ีที่ครบกําหนดของกระทรวงการคลัง เดือนธันวาคม 2559 (ต5อ)

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหน้ี จํานวน 
105,630.41 ลานบาท โดยคิดเปDนร�อยละ 85 ของภาระหนี้ท้ังหมด  แบ"งเปDน
�  ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล

    จํานวน 20,304.56 ล�านบาท
�  ชําระจากงบชําระหนี้ รวมจํานวน 85,325.85 ล�านบาท สําหรับ

• ต�นเงินของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล จํานวน 25,835.00 ล�านบาท
• ต�นเงินของหนี ้พ.ร.ก. น้ํา จํานวน 9,000.00 ล�านบาท
• ต�นเงินของหนีเ้งินกู�บาททดแทน จํานวน 4,216.60 ล�านบาท  
• ดอกเบี้ยของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล  พ.ร.ก.ไทยเข�มแข็ง

เงินกู�บาททดแทน และ พ.ร.ก. น้ํา จํานวน 45,652.37 ล�านบาท
• ต�นเงินของ ADB จํานวน 509.20 ล�านบาท
• ดอกเบี้ยของ ADB จํานวน 112.68 ล�านบาท

ส"วนท่ีเหลือ จํานวน 20,000.00 ลานบาท จะดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี 
ต�นเงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุลโดยการออกตั๋วเงินคลังในเดือนธันวาคม 2559 
จํานวน 20,000.00 ล�านบาท

   8,326.88 ลานบาทหน้ีที่ครบกําหนดของ FIDF เดือนธันวาคม 2559

FIDF 1

FIDF 3

หนี้ FIDF ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนธันวาคม 2559 รวม 8,326.88 
ล�านบาท แบ"งเปDน ต�นเงิน จํานวน 15.96 ล�านบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 8,310.92 ล�านบาท  ดังนี้

    FIDF 1 มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 3,645.59 ล�านบาท 
FIDF 3 มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 15.96 ล�านบาท

    และดอกเบี้ย จํานวน 4,665.33 ล�านบาท

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได�ตามความจําเปDนและเหมาะสม

85%

ระดับการชําระหน้ี

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว มีแผนชําระหน้ีท้ังจํานวน
จากบัญชีเงินสะสมฯ ของ FIDF

100%

ระดับการชําระหน้ี
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แผนการชําระหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาให�รัฐวิสาหกิจกู�ต"อในเดือนธันวาคม
2559 รวม 1,155.94 ล�านบาท แบ"งเปDน ต�นเงิน จํานวน 534.13 
ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 621.81 ล�านบาท  ดังนี้

    รฟม. มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 475.03 ล�านบาท
    รฟท. มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 532.46 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย จํานวน 146.55 ล�านบาท
    ธ.ก.ส. มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 1.67 ล�านบาท 
    และดอกเบี้ย จํานวน 0.23 ล�านบาท
    

1,155.94 ลานบาทแผนการชําระหน้ีที่รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูต5อ

จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
ท้ังหมดโดยใช�เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณ
ชําระหนี้เงินกู�เอง 100%

ระดับการชําระหน้ี

6

รฟม.

รฟท.

ธ.ก.ส.

ผลการเบิกจ5ายงบชําระหน้ี สบน. ได�รับจัดสรรงบชําระหนี้ในป6งบประมาณ 2560 จํานวน 191,019.49 ล�านบาท ส้ินเดือน
พฤศจิกายน 2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 4,184.91 ล�านบาท และในเดือนธันวาคม 2559 จะมีการเบิกจ"าย
เพ่ิมเติม 85,325.85 ล�านบาท ทําให� ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 คาดว"ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 
89,510.76 ล�านบาท และเหลืองบชําระหนี้คงเหลือท่ีรอการเบิกจ"าย 101,508.73 ล�านบาท

การใชงบชําระหนี้ท่ี สบน. ไดรับจัดสรร การใชงบชําระหนี้ท่ี สบน. ไดรับจัดสรร (สะสม)

แผนการใชจ5ายงบชําระหนี้ ปEงบประมาณ 2560 (รายเดือน)

2.19%

101,508.73

คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59
46.86%

ณ พ.ย. 59

ณ พ.ย. 59 4,184.91 ลานบาท
 คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59       89,510.76 ลานบาท 3. การเบิกจ5ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล ณ พ.ย. 59 4,184.91 ลานบาท
 คาดการณ4 ณ ธ.ค. 59       89,510.76 ลานบาท 3. การเบิกจ5ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล


