
หมายเหตุ:   
1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ 

สิ้ น เดื อนตุ ลาคม  2561 จ านวน 20,499.90 ล้ านบาท ที่ รั ฐ บาลมีภาระผู ก พันต้ องจ่ ายภายใต้ สัญญา เช่ า พ้ืนที่ อ าคา ร 
สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี  2560 เ ท่ า กั บ  15,452.90 พั น ล้ า น บ า ท  แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ ก า ร  GDP ปี  2561 เ ท่ า กั บ  16,349.10 พั น ล้ า นบ าท 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ณ 19 พฤศจิกายน 2561) ทั้งนี้ จากการประกาศตัวเลข GDP 
จริงของไตรมาส 3 ปี 2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ท าให้ตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 
มีการเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 41.70 เป็นร้อยละ 42.01 ของ GDP 

3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพ่ือให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP 
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2561 ดังนี้ GDP ไตรมาส 4 ปี 60 + GDP ไตรมาส 1-3 ปี 61 เท่ากับ 16,139.43 
พันล้านบาท และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2561 ดังนี้ (GDP ไตรมาส 4 ปี 60/3)*2 + GDP ไตรมาส 1-3 ปี 61 
+ ([(ประมาณการ GDP ปี 61) – (GDP ไตรมาส 1-3 ปี 61)]/3) เท่ากับ 16,209.32 พันล้านบาท 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้ต่อเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะ
รัฐมนตรีณสิ้นเดือนตุลาคม 2561 หนี้ เงินกู้ ให้กู้ต่อมีจ านวนทั้งสิ้น  194,719.56 ล้านบาท เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 94,500.44ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 83,973.86 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน ) 15,677.65 ล้ านบาท  การ เคหะแ ห่ งช าติ  379 .02 ล้ านบาท  และการ ไฟ ฟ้าส่ วนภู มิ ภ าค  188.59 ล้ านบาท 
ซึ่งหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหนี้รัฐวิสาหกิจ เพ่ือป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้างที่ซ้ าซ้อน  

5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จ านวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked 
Bond) รุ่น ILB217A จ านวน 100,872 ล้านบาท และรุ่น ILB283A จ านวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบก าหนดช าระ 
ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพ่ิมเติมจากเงินต้นที่จะครบก าหนดในปี 2564 จ านวน 14,480 ล้านบาท และในปี 2571 
จ านวน 29,200 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เท่ากับ 2.0% (ประมาณการ ณ วันที่  23 
พฤศจิกายน 2561) 

6. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพ่ือเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการช าระหนี้ 
โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพ่ือช าระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันไม่เกิน 
จ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกันอยู่ท าให้หนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของ 
รัฐบาลเพ่ิมขึ้น 

7. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สองพ.ศ.2545(FIDF3)นั้นต่อมาได้มีการตราพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทร
วงการคลังกู้ เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช าระคืนต้นเงินกู้และการช าระดอกเบี้ยเงินกู้มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงิน  
เ พ่ือป รับ โครงส ร้า งหนี้ ดั ง กล่ าว ในคราวเดี ยวกัน  โดยใ ห้สามารถทยอยกู้ เ งิ นล่ วงหน้ า ได้ ไม่ เกิน  12 เดื อนก่อนวันที่ 
หนี้ครบก าหนดช าระและให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงินโดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเช่นตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวง 
การคลังตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศการท าธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน 
ซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 
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