
หมายเหตุ เดือน ตุลาคม ปี 2559 

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

SPV) จานวน 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 (สา

นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 พฤศจิกายน 2559) 

3. สบน. ได้ปรับวิธีการคานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็น

จริงโดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2559 เท่ากับ 14,002.04 พันล้านบาท ซึ่ง สบน. ได้

ปรับตัวเลขยอดหนี้สาธารณะ คงค้างต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 จากร้อยละ 42.73 เป็นร้อยละ 42.77 

เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของปี 

2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ในขณะที่ GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2559 [(GDP 

ไตรมาส 4 ปี 58)/3]*2 + (GDP ไตรมาส 1 - 3 ปี 59) + (ประมาณการ GDP ปี 59 – GDP ไตรมาส 1 - 3 ปี 59)/3 

เท่ากับ 14,012.79 พันล้านบาท 

4. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จานวน 207,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 

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

ตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกาหนดชาระ ในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่

จะครบกาหนดในปี 2564 จานวน 17,546 ล้านบาท และในปี 2571 จานวน 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 ได้ให้อานาจกระทรวงการ

คลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการ

ชาระหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เ งิน ในประ เทศเพื่อชาระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่

กระทรวงการคลังค้าประกันไม่เกินจานวนเงินที่ยังมีภาระค้าประกันอยู่ ทาให้หนี้ต่างประเทศ ของรัฐวิสาหกิจที่

กระทรวงการคลังค้าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

6. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนาระบบ สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ

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

การตราพระราชกาหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชาระคืนต้นเงินกู้ และการ

ชาระดอกเบี้ยเงินกู้ 

7. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อานาจกระทรวงการ

คลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีจานวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน 

โดยให้สามารถทยอยกู้เงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันที่หนี้ครบกาหนดชาระ และให้นาเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้า



กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงิน โดย

จะนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้าประกันโดยกระทรวงการคลัง ตราสารหนี้ท่ี

ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ การทาธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตรา

สารหนี้ท่ีออก โดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัทจัดอันดับ

ความน่าเช่ือถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทน และเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 8. ตัวเลขในตารางไม่รวมหนี้ของธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากเดิม ธปท. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกากาหนด

กิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งหนี้ของ ธปท. ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ เว้นแต่กระทรวงการคลังจะค้า

ประกันหน้ีนั้น ต่อมา พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ธปท. เป็นหน่วยงาน

ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ทาให้หนี้ของ ธปท. 

นับรวมเป็นหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศและเจตนารมณ์ดั้งเดิมของ

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 สบน. อยู่ในระหว่างการดาเนินการปรับปรุงนิยามและขอบเขตของ

หนี้สาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ดี ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

หนี้ของ ธปท. มีจานวน 4,038,606 ล้านบาท (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) 


