
 
 
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 สบน. ได้ช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 50,698.87  
ล้านบาท ประกอบด้วยการช าระหนี้ในประเทศทั้งจ านวน โดยแบ่งเป็นกระทรวงการคลังเป็นผู้ด าเนินการช าระ 
จ านวน 35,968.36 ล้านบาท และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน FIDF)  
เป็นผู้ด าเนินการช าระ จ านวน 14,730.51 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางผลการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2560 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 

      หน่วย : ล้านบาท 
 
 

 
ผลการช าระหนี้ในประเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2559 จ านวน 
50,698.87 ล้านบาท ประกอบด้วย  

 งบช าระหนี้ ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1,368.36 ล้านบาท 
 เงินคงคลัง (บัญชีตั๋วเงินคลัง) จ านวน 34,600.00 ล้านบาท 
 เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการช าระต้นเงินกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้กองทุน  

FIDF จ านวน 14,730.51 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานผลการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2560 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 
 

สว่นตา่ง

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

หนี้ในประเทศ 47,846.17          2,873.66         -                50,719.83          47,846.17         2,852.70         -                50,698.87           20.96

หนี้ต่างประเทศ -                  -                -                -                   -                 -                -                -                    0.00

รวม 47,846.17         2,873.66         -                50,719.83          47,846.17         2,852.70         -                50,698.87           20.96

รายการ
แผนการช าระหน้ีทีค่รบก าหนดช าระคืน ผลการช าระหน้ี

ตน้เงิน ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม รวม

1. กระทรวงการคลงั 34,600.00         1,368.36         -                35,968.36           

1.1 ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/บริหารหนี้ 34,600.00         1,255.52         -                35,855.52           

- พนัธบัตร/ต๋ัวสัญญาใช้เงิน -                 1,173.51         -                1,173.51             

- ต๋ัวเงินคลัง 34,600.00         82.01             -                34,682.01           

1.2 บริหารจัดการน้้าฯ -                 112.84            -                112.84               

2. กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน 13,246.17         1,484.34         -                14,730.51           

2.1 FIDF1 13,000.00         1,310.00         -                14,310.00           

2.2 FIDF3 246.17             174.34            -                420.51               

รวม 47,846.17         2,852.70         -                50,698.87           

ผู้รับภาระ/กฎหมาย
ผลการช าระหน้ี 
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สรุปการเบิกจ่ายงบช าระหนี้ปีงบประมาณ 2560 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 
    หน่วย:บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : ส่วนนโยบายและแผนการบริหารการช าระหนี ้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

เบกิจ่าย เบกิจา่ย

 ต.ค. 59 พ.ย. 59

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (1)-(4)

1. งบช าระหน้ีในประเทศ

- ต้นเงิน 46,045,200,700.00       -                            -                            -                            46,045,200,700.00       

- ดอกเบี้ย 139,904,794,800.00     2,386,841,513.79         1,368,358,726.99         3,755,200,240.78         136,149,594,559.22     

- ค่าธรรมเนียม 743,434,200.00           -                            -                            -                            743,434,200.00           

รวม 186,693,429,700.00    2,386,841,513.79        1,368,358,726.99        3,755,200,240.78        182,938,229,459.22    

2. งบช าระหน้ีต่างประเทศ

- ต้นเงิน 2,823,135,300.00         327,776,677.00           -                            327,776,677.00           2,495,358,623.00         

- ดอกเบี้ย 1,487,052,200.00         101,934,952.87           -                            101,934,952.87           1,385,117,247.13         

- ค่าธรรมเนียม 15,872,600.00             -                            -                            -                            15,872,600.00             

รวม 4,326,060,100.00        429,711,629.87          -                            429,711,629.87          3,896,348,470.13        

3. รวมงบช าระหน้ี (1+2)

- ต้นเงิน 48,868,336,000.00       327,776,677.00           -                            327,776,677.00           48,540,559,323.00       

- ดอกเบี้ย 141,391,847,000.00     2,488,776,466.66         1,368,358,726.99         3,857,135,193.65         137,534,711,806.35     

- ค่าธรรมเนียม 759,306,800.00           -                            -                            -                            759,306,800.00           

รวม 191,019,489,800.00    2,816,553,143.66        1,368,358,726.99        4,184,911,870.65        186,834,577,929.35    
1.47 0.72 2.19รอ้ยละของการเบกิจ่าย

 รายการ
งบประมาณทีไ่ด้รบั รวมเบกิจ่ายทัง้สิ้น

งบประมาณคงเหลือ

รอการช าระหน้ี


