
แผน 135,113.23 ล�านบาท
ผล 144,093.42 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559
    (รายละเอียดหน�า 2 – 3)

แผน 135,113.23 ล�านบาท
ผล 144,093.42 ล�านบาท

1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559
    (รายละเอียดหน�า 2 – 3)

  หน้ีของรัฐบาลประกอบด�วย หน้ีของกระทรวงการคลัง  หน้ีที่รัฐบาลกู�เพ่ือชดใช�

ความเสียหายให�แก"กองทุน FIDF และหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ โดยในเดือนธันวาคม 2559

และเดือนมกราคม 2560 มีผลการชําระหน้ีและแผนการชําระหน้ีดังรายงานต"อไปน้ี

การบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล03/2560
เดือนธันวาคม 2559

ฉบับท่ี/ป4งบประมาณ 
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 ในเดือนธันวาคม 2559 มีหนี้ท่ีครบกําหนดชําระซึ่งมีแผนบริหารจัดการ 135,113.23 ล�านบาท โดยมีการ
ดําเนินการจริง 144,093.42 ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้ของกระทรวงการคลัง 129,394.69 ล�านบาท หนี้ของ FIDF 13,533.26 
ล�านบาท และหนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,165.47 ล�านบาท

104,306.70 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 6)

104,306.70 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนมกราคม 2560
    (รายละเอียดหน�า 4 – 6)

 ในเดือนมกราคม 2560 มีหนี้ท่ีครบกําหนดของรัฐบาล 104,306.70 ล�านบาท โดยมีแผนจะชําระหนี้ 37,306.70 
ล�านบาท และการปรับโครงสร�างหนี้ 67,000.00 ล�านบาท

ณ ธ.ค. 59 88,710.18 ล�านบาท
 คาดการณ0 ณ ม.ค. 60       95,680.47 ล�านบาท 3. การเบิกจ2ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล ณ ธ.ค. 59 88,710.18 ล�านบาท
 คาดการณ0 ณ ม.ค. 60       95,680.47 ล�านบาท 3. การเบิกจ2ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้
สะสม 88,710.18 ล�านบาท และในเดือนมกราคม 2560 จะมีการเบิกจ"าย
เพ่ิมเติม 6,970.29 ล�านบาท ทําให� ณ ส้ินเดือนมกราคม 2560 คาดว"า
กระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 95,680.47 ล�านบาท 
และเหลืองบชําระหนี้คงเหลือท่ีรอการเบิกจ"าย 95,339.02 ล�านบาท

กระทรวงการคลัง กองทุน FIDF รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต2อ

สูงกว2าแผน 
9.53 ล�านบาท

กระทรวงการคลัง

สูงกว2าแผน 
3,764.28 ล�านบาท

สูงกว2าแผน 
5,206.38 ล�านบาท

รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต2อกองทุน FIDF

46.44%

95,339.02

50.09%
คาดการณ0 ณ ม.ค. 60

ณ ธ.ค. 59



สูงกว2าแผน 
4,000.36 ลบ.
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144,093.43 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559 144,093.43 ล�านบาท1. ผลการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาลเดือนธันวาคม 2559

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค2าธรรมเนียม

ในเดือนธันวาคม 2559 มีผลการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลังสูงกว2าแผน จํานวน 3,764.28 ล�านบาท โดยสาเหตุเกิดจาก 
1. การปรับโครงสร�างหน้ีพันธบัตรออมทรัพยAของกระทรวงการคลัง ป4งบประมาณ 2557 ครั้งท่ี 1 4,000.36 ล�านบาท ซ่ึงไม"ได�กําหนดไว�ในแผน
และผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาล ป4งบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 1 และ 5 ประมูลได�ตํ่ากว"าท่ีประมาณการไว�ส"งผลให�ชําระดอกเบ้ียพันธบัตรรุ"น
ดังกล"าวตํ่ากว"าแผน 236.00 ล�านบาท 2. การชําระหน้ีเงินกู�ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีการชําระต�นเงินตํ่ากว"าแผน 0.10 ล�านบาท และ
ชําระดอกเบ้ียและค"าธรรมเนียมสูงกว"าแผน 0.02 ล�านบาท เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนได�เปล่ียนแปลงไปจากท่ีประมาณการไว�

129,394.69 ล�านบาทการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

งบชําระหน้ี
84,525.27

เงินคงคลัง 
40,304.92

การปรับ
โครงสร�างหน้ี

4,000.00

บัญชี 
Premium
564.50

กระทรวงการคลังชําระคืนต�นเงินกู�จากเงินคงคลัง 40,304.92 ล�านบาท 
จากงบชําระหน้ี 84,525.27 ล�านบาท ชําระจากบัญชี Premium 
564.50 ล�านบาท และปรับโครงสร�างหน้ีเพ่ือชดเชยการขาดดุล 
4,000.00 ล�านบาท 

จําแนกตามแหล2งเงินท่ีนํามาชําระ

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน    66,139.56   70,139.92 - - 4,216.60 4,216.60 9,000.00 9,000.00 509.20 509.10

ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม      41,565.45       41,329.45 3,636.40 3,636.40 430.58 430.58       19.94      19.94 112.68      112.70 

รวม    107,705.01 111,469.37     3,636.40 3,636.40 4,647.18 4,647.18    9,019.94   9,019.94       621.88     621.80 

แผน ผล

ในเดือนธันวาคม 2559 มีการดําเนินการ ดังน้ี 
หน้ีของกระทรวงการคลัง 129,394.69 ล�านบาท โดยเปOนการชําระหน้ี
ในประเทศ 84,467.97 ล�านบาท หน้ีต"างประเทศ 621.80 ล�านบาท 
และการปรับโครงสร�างหน้ีในประเทศ 44,304.92 ล�านบาท 
หน้ีของ FIDF 13,533.26 ล�านบาท โดยเปOนหน้ี FIDF1 8,851.97 
ล�านบาท และหน้ี FIDF3 4,681.29 ล�านบาท 
หน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ 1,165.47 ล�านบาท โดยเปOน รฟท. 688.54 
ล�านบาท รฟม. 475.03 ล�านบาท และ ธ.ก.ส. 1.90 ล�านบาท

FIDF หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มา
เพื่อให�กู�ต2อ

กระทรวงการคลัง

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
144,093.42 ล�านบาท

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

100%100%

100% 100%100%

ตํ่ากว2าแผน 
236.00 ลบ.

สูงกว2าแผน 
 0.02 ลบ.

ตํ่ากว2าแผน 
0.10 ลบ.

ขาดดุล ไทยเข�มแข็ง บาททดแทน พ.ร.ก. น้ํา ADB
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13,533.26 ล�านบาทการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

-ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค2าธรรมเนียม

ในเดือนธันวาคม 2559 กองทุน FIDF ชําระหนี้สูงกว2า
แผนจํานวน 5,206.38 ล�านบาท เน่ืองจากกองทุนฯ 
นําส"งเงินเพ่ือชําระคืนต�นเงินเพ่ิมเติม 5,088.00 ล�านบาท 
ซ่ึงได�ชําระคืนต�นเงินก"อนครบกําหนดของต๋ัวสัญญา
ใช�เงินเพ่ือการปรับโครงสร�างหน้ี ป4งบประมาณ 2555 
ครั้งท่ี 2 พร�อมท้ังชําระดอกเบ้ียจากการชําระหน้ีก"อน
ครบกําหนดดังกล"าว 29.89 ล�านบาท และชําระดอกเบ้ีย
จากเงินดอกเบ้ียค�างจ"าย (Accrued Interest) 88.49 
ล�านบาท

รายการ แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน          -              5,088.00         15.96      15.96 
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม      3,645.59       3,763.97     4,665.33   4,665.33 

รวม     3,645.59      8,851.97    4,681.29   4,681.29

เงินผลประโยชนA
15.96

เงินนําส"งจาก
สถาบันการเงิน

8,340.81

เงินกองทุน 
FIDF

5,088.00
เงิน Accrued 

Interest
88.49

ชําระต�นเงินจากเงินกองทุน FIDF 5,088.00 ล�านบาท ชําระต�นเงินจาก
สินทรัพยAคงเหลือในบัญชีผลประโยชนA 15.96 ล�านบาท ชําระดอกเบ้ียจากเงิน
นําส"งสถาบันการเงิน 8,340.81 ล�านบาท และชําระดอกเบ้ียจากเงินดอกเบ้ีย
ค�างจ"าย (Accrued Interest) 88.49 ล�านบาท

1,165.47 ล�านบาทการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต2อ

ต�นเงิน

ดอกเบ้ีย/
ค2าธรรมเนียม

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ต�นเงิน 532.46      539.95       - - 1.67 1.67
ดอกเบ้ีย/ค"าธรรมเนียม 146.55         148.59 475.03 475.03 0.23 0.23

รวม           679.01     688.54      475.03 475.03 1.90 1.90

ผลการชําระหน้ีท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อสูงกว"าแผน 9.53 ล�านบาท เกิดจาก รฟท. ชําระหน้ีสูงกว"าแผน เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียน
ท่ีใช�ประมาณการตํ่ากว"าอัตราแลกเปล่ียนท่ีใช�ชําระจริง ท้ังน้ี แหล"งเงินในการชําระหน้ีดังกล"าวมาจากงบชําระหน้ีของรัฐวิสาหกิจ
ท้ังจํานวน

แผน ผล

ผล ผลแผน แผน

จําแนกตามแหล2งเงินท่ีนํามาชําระ
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แผน ผล

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล แผน ผล

แผน ผล

สูงกว2าแผน 
5,088.00 ลบ.

100%

100%สูงกว2าแผน 
118.38 ลบ.

100%

100%
100%

สูงกว2าแผน 
2.04 ลบ.

สูงกว2าแผน 
7.49 ลบ.

FIDF1 FIDF3

รฟท. รฟม. ธกส.



 93,947.50 ล�านบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง

ในเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลมีภาระหนี้เงินกู�ท่ีครบกําหนดชําระรวม 
104,306.70 ล�านบาท  แบ"งเปOน

     หนี้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 93,947.50 ล�านบาท

     หนี้ของ FIDF จํานวน 3,057.80 ล�านบาท

     หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ จํานวน 7,301.40 ล�านบาท

โดยภาระหนี้จํานวนดังกล"าว มีแผนการชําระหนี้ จํานวน 37,306.70 
ล�านบาท และดําเนินการปรับโครงสร�างหนี้ จํานวน 67,000.00 
ล�านบาท

กระทรวงการคลังมีหนี้ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนมกราคม 2560 รวม 
93,947.50 ล�านบาท แบ"งเปOน ต�นเงิน จํานวน 87,070.68 ล�านบาท 
และดอกเบี้ยและค"าธรรมเนียม จํานวน 6,876.82 ล�านบาท  ดังนี้

    เงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุล มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน
    86,977.21 ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 5,202.43 ล�านบาท
    เงินกู�ตาม พ.ร.ก.ไทยเข�มแข็ง มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ 
    จํานวน 1,438.96 ล�านบาท

FIDF หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มา
เพื่อให�กู�ต2อ

กระทรวงการคลัง

ชําระหน้ีรัฐบาลรวม
104,306.70 ล�านบาท

104,306.70 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมกราคม 2560 104,306.70 ล�านบาท2. แผนการบริหารการชําระหน้ีของรัฐบาล เดือนมกราคม 2560
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    เงินกู�จาก IBRD มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนด จํานวน 204.75 ล�านบาท

    เงินกู�จาก JICA มีต�นเงินท่ีครบกําหนด จํานวน 93.47 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย จํานวน 30.68 ล�านบาท

ขาดดุล

พ.ร.ก.
ไทยเข�มแข็ง

หน้ีในประเทศ

หน้ีต2างประเทศ

IBRD

JICA

หน้ีในประเทศ

หน้ีต"างประเทศ



 93,947.50 ล�านบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีของกระทรวงการคลัง (ต2อ)

จากหนี้ท่ีครบกําหนดชําระดังกล"าว กระทรวงการคลังมีแผนชําระหน้ี จํานวน 
26,947.50 ล�านบาท โดยคิดเปOนร�อยละ 30 ของภาระหนี้ท้ังหมด  แบ"งเปOน
�  ชําระจากบัญชีเงินคงคลัง สําหรับตั๋วเงินคลังของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล

    จํานวน 19,977.21 ล�านบาท
�  ชําระจากงบชําระหนี้ รวมจํานวน 6,970.29 ล�านบาท สําหรับ

• ดอกเบี้ยของหนีเ้พ่ือชดเชยการขาดดุล จํานวน 5,202.43 ล�านบาท
• ดอกเบี้ยของหนี ้พ.ร.ก.ไทยเข�มแข็ง จํานวน 1,438.96 ล�านบาท
• ต�นเงินและดอกเบี้ยของ IBRD จํานวน 204.75 ล�านบาท
• ต�นเงินและดอกเบี้ยของ JICA จํานวน 124.15 ล�านบาท

ส"วนท่ีเหลือ จํานวน 67,000.00 ล�านบาท จะดําเนินการปรับโครงสร�างหน้ี 
ต�นเงินกู�เพ่ือชดเชยการขาดดุลโดยการ
� ออกตั๋วสัญญาใช�เงิน จํานวน 40,000.00 ล�านบาท
� ออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 27,000.00 ล�านบาท

   3,057.80 ล�านบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีของ FIDF

FIDF 1

FIDF 3

แผนการบริหารการชําระหนี้ของ FIDF ในเดือนมกราคม 2560 รวม 
3,057.80 ล�านบาท แบ"งเปOน ต�นเงิน จํานวน 1,377.00 ล�านบาท และ
ดอกเบี้ยจํานวน 1,680.80 ล�านบาท  ดังนี้

    FIDF1 มีต�นเงินท่ีจะชําระ จํานวน 1,377.00 ล�านบาท และ
    ดอกเบี้ย จํานวน 1,093.44 ล�านบาท

FIDF3 มีดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 587.36 ล�านบาท

หมายเหตุ : ท้ังน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการได�ตามความจําเปOนและเหมาะสม

จากแผนการบริหารการชําระหนี้ดังกล"าว จําแนกตามแหล"งเงินได�ดงันี้
� ชําระจากเงินนําส"งสถาบันการเงิน สําหรับดอกเบีย้ FIDF1 

และ FIDF3 จํานวน 1,680.80 ล�านบาท
� ชําระจากบัญชีของกองทุน FIDF สําหรับต�นเงิน FIDF1

จํานวน 1,377.00 ล�านบาท 100%

ระดับการชําระหน้ี

5

30%

ระดับการชําระหน้ี



หนี้ท่ีรัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต"อ ท่ีครบกําหนดชําระในเดือนมกราคม
2560 รวม 7,301.40 ล�านบาท แบ"งเปOน ต�นเงิน จํานวน 7,066.39 
ล�านบาท และดอกเบี้ย จํานวน 235.01 ล�านบาท  ดังนี้

    รฟม. มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 1,433.82 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย จํานวน 55.89 ล�านบาท
    รฟท. มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 3,824.21 ล�านบาท
    และดอกเบี้ย จํานวน 41.40 ล�านบาท
    บกท. มีต�นเงินท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 1,808.36 ล�านบาท 
    และดอกเบี้ย จํานวน 137.72 ล�านบาท
    

7,301.40 ล�านบาทแผนการบริหารการชําระหน้ีที่รัฐบาลกู�มาเพ่ือให�กู�ต2อ

จากแผนการบริหารหนี้ดังกล"าว รัฐวิสาหกิจมีแผนจะดําเนินการชําระหนี้
ท้ังหมดโดยใช�เงินจากงบประมาณ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะขอตั้งงบประมาณ
ชําระหนี้เงินกู�เอง

100%

ระดับการชําระหน้ี

6

รฟม.

รฟท.

บกท.

ผลการเบิกจ2ายงบชําระหน้ี สบน. ได�รับจัดสรรงบชําระหนี้ในป4งบประมาณ 2560 จํานวน 191,019.49 ล�านบาท ส้ินเดือนธันวาคม 
2559 กระทรวงการคลังมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 88,710.18 ล�านบาท และในเดือนมกราคม 2560 จะมีการเบิกจ"ายเพ่ิมเติม 
6,970.29 ล�านบาท ทําให� ณ ส้ินเดือนมกราคม 2560 คาดว"ากระทรวงการคลังจะมีการเบิกจ"ายงบชําระหนี้สะสม 95,680.47 
ล�านบาท และเหลืองบชําระหนี้คงเหลือท่ีรอการเบิกจ"าย 95,339.02 ล�านบาท

การใช�งบชําระหนี้ท่ี สบน. ได�รับจัดสรร การใช�งบชําระหนี้ท่ี สบน. ได�รับจัดสรร (สะสม)

แผนการใช�จ2ายงบชําระหนี้ ปHงบประมาณ 2560 (รายเดือน)

ณ ธ.ค. 59 88,710.18 ล�านบาท
 คาดการณ0 ณ ม.ค. 60       95,680.47 ล�านบาท 3. การเบิกจ2ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล ณ ธ.ค. 59 88,710.18 ล�านบาท
 คาดการณ0 ณ ม.ค. 60       95,680.47 ล�านบาท 3. การเบิกจ2ายงบชําระหน้ีสะสมของรัฐบาล

46.44%

95,339.02

50.09%
คาดการณ0 ณ ม.ค. 60

ณ ธ.ค. 59


