
หมายเหตุ เดือน มิถุนายน ปี 2559 

1. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : 

SPV) จ านวน 20,499.90 ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาบริการจัดหา

เฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. GDP ปี 2558 เท่ากับ 13,533.60 พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,034.30 พันล้านบาท 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 สิงหาคม 2559) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีการค านวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็น

จริง และได้ท าการปรับปรุงตัวเลข GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2559 จาก 13,790.41 

พันล้านบาท ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้เป็น 13,776.69 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ 

สิ้นเดือนพฤษภาคมเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 43.35 เป็นร้อยละ 43.40 ทั้งนี้ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ 

เดือนมิถุนายน 2559 ค านวณดังนี้ [GDP ไตรมาส 3 - 4 ปี 58] + [GDP ไตรมาส 1 ปี 59]+[(ประมาณการ GDP ปี 59 – 

GDP ไตรมาส 1 ปี 59)/9]*3 เท่ากับ 13,831.82 พันล้านบาท 

4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จ านวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 

(Inflation-Linked Bond) รุ่น ILB217A จ านวน 100,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จ านวน 107,068 ล้านบาท โดย

ตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่

จะครบก าหนดในปี 2564 จ านวน 17,546 ล้านบาท และในปี 2571 จ านวน 31,445 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 เท่ากับ -0.1% และเท่ากับ 2.0% ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป  

5. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ ให้อ านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือ

กระจายภาระการช าระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในประเทศเพื่อช าระหนี้ต่างประเทศของ

รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันไม่เกินจ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกันอยู่ ท าให้หนี้ต่างประเทศ ของ

รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมาได้มี

การตราพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช าระคืนต้นเงินกู้และการ

ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ 

7. มีการปรับปรุงตัวเลขหนี้ท่ีรัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 จาก 585,184.62 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้า

นี้เป็น 585,184.61 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมคิดเป็นจ านวน 5,977,353.32 

ล้านบาท 



8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ านาจกระทรวงการคลงั

กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดย

ให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก าหนดช าระ และให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุน

บริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดยจะน าไป

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ท่ีออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ที่ออกเป็น

เงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การท าธุรกรรมซื้อโดยมีสญัญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนีท้ี่

ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัทจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

9. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้

กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้

สาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะค้ าประกันหนี้นั้น ต่อมา พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณและกฎหมายอื่น ท าให้หนี้ของ ธปท. นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ใน

ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของหนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 

2548 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 หนี้ของ ธปท. มีจ านวน 4,165,597 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย) 


