
 
 
บทสรปุผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 สบน. ได้ช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 84,767.99 ล้านบาท 
ประกอบด้วยการช าระหนี้ในประเทศ จ านวน 84,327.92 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทรวงการคลังเป็นผู้ด าเนินการ
ช าระ จ านวน 81,991.54 ล้านบาท และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF) 
เป็นผู้ด าเนินการช าระ จ านวน 2,336.38 ล้านบาท และการช าระหนี้ต่างประเทศ จ านวน 440.07 ล้านบาท 
รายละเอียดดังตาราง 
ตารางผลการช าระหนีเ้งินกูข้องรัฐบาลปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืนตุลาคม 2558 

      หน่วย : ล้านบาท 
 
 

 
ผลการช าระหนี้ในประเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
ผลการช าระหนี้ต่างประเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 

  
 
 

 
 

/สรุปแหล่งเงิน… 

รายงานผลการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2559 ประจ าเดือนตุลาคม 2558 
 

สว่นตา่ง

ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม รวม ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม รวม (1)-(2)

หนี้ในประเทศ 80,385.00          3,943.23         -                84,328.23         80,385.00         3,942.92         -                84,327.92         0.31

หนี้ต่างประเทศ 327.78              113.78            -                441.56             327.78            112.29            -                440.07             1.49

รวม 80,712.78         4,057.01         -                84,769.79         80,712.78        4,055.21         -                84,767.99         1.80

รายการ
แผนการช าระหน้ีทีค่รบก าหนดช าระคืน ผลการช าระหน้ี

ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม รวม

1. กระทรวงการคลงั 80,385.00        1,606.54         -                81,991.54         

1.1 ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้ 80,385.00         1,592.34         -                81,977.34         

- พนัธบัตร/ต๋ัวสัญญาใช้เงิน -                 1,502.13         -                1,502.13          

- ต๋ัวเงินคลัง 80,385.00         90.21             -                80,475.21         

1.2  บริหารจัดการน้้าฯ -                 14.20             -                14.20              

2. กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน -                 2,336.38         -                2,336.38          

2.1 FIDF1 -                 1,283.50         -                1,283.50          

2.2 FIDF3 -                 1,052.88         -                1,052.88          

รวม 80,385.00        3,942.92         -                84,327.92         

ผู้รับภาระ/กฎหมาย
ผลการช าระหน้ี

ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม รวม

1. องค์การความร่วมมอืระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ (JICA) 327.78            112.29            -                440.07             

(1,013.15 MJPY) (156.03 MJPY) (0.00 MJPY) (1,169.18 MJPY)

รวม 327.78            112.29           -                440.07             

แหลง่เงินกู้
ผลการช าระหน้ี
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สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2558 จ านวน 84,767.99 
ล้านบาท ประกอบด้วย  

 งบช าระหนี้ ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 2,046.61 ล้านบาท 

 เงินคงคลัง (บัญชีตั๋วเงินคลัง) จ านวน 80,385.00 ล้านบาท 

 เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระต้นเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุน  
FIDF จ านวน 2,336.38 ล้านบาท 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
สรุปการเบิกจ่ายงบช าระหนีป้ีงบประมาณ 2558 ประจ าเดือนตลุาคม 2558 
 หน่วย:บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส่วนนโยบายและแผนการบริหารการช าระหนี้ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 
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เบกิจ่าย

 ต.ค. 58

(1) (2) (1)-(2)

1. งบช าระหน้ีในประเทศ

- ต้นเงิน 37,954,678,672.00       -                            37,954,678,672.00       

- ดอกเบี้ย 131,412,529,925.00     1,606,536,060.44         129,805,993,864.56     

- ค่าธรรมเนียม 1,137,147,740.00         -                            1,137,147,740.00         

รวม 170,504,356,337.00     1,606,536,060.44        168,897,820,276.56    

2. งบช าระหน้ีต่างประเทศ

- ต้นเงิน 2,683,835,828.00         327,776,677.00           2,356,059,151.00         

- ดอกเบี้ย 1,454,032,175.00         112,293,855.29           1,341,738,319.71         

- ค่าธรรมเนียม 21,594,560.00             -                            21,594,560.00             

รวม 4,159,462,563.00        440,070,532.29           3,719,392,030.71        

3. รวมงบช าระหน้ี (1+2)

- ต้นเงิน 40,638,514,500.00       327,776,677.00           40,310,737,823.00       

- ดอกเบี้ย 132,866,562,100.00     1,718,829,915.73         131,147,732,184.27     

- ค่าธรรมเนียม 1,158,742,300.00         -                            1,158,742,300.00         

รวม 174,663,818,900.00    2,046,606,592.73        172,617,212,307.27     
1.17รอ้ยละของการเบกิจ่าย

 รายการ
งบประมาณทีไ่ด้รบั

งบประมาณคงเหลือ

รอการช าระหน้ี


