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รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดอืนกรกฎาคม 2562 

 หมายเหตุ:   

1. ตั ว เลข ในตารางเป็ นตั ว เลข เบื้ อ งต้ น  (Preliminary) และ ไม่ รวมหนี้ ขอ งนิ ติ บุ คคล เฉพ าะกิ จ  (Special Purpose Vehicle : SPV) ณ 
สิ้ น เดื อ น ก รก ฎ าค ม  2562  จ า น ว น  20,499.90 ล้ า น บ าท  ที่ รั ฐ บ าล มี ภ า ระ ผู ก พั น ต้ อ งจ่ า ย ภ าย ใต้ สั ญ ญ า เช่ า พื้ น ที่ อ า ค า ร 
สัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ  

2. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้ประกาศตัวเลข GDP ปี 2561 เท่ากับ 16 ,318.03 
พันล้านบาท GDP ไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 4,143.75 พันล้านบาท อัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2562 ที่ร้อยละ 2.7 - 3.2 และ GDP Deflator                         
ที่ร้อยละ 0.9 - 1.4  

3. สบน. ค านวณ GDP ในแต่ละเดือนเพื่อสะท้อนข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2562 
เท่ากับ 16,629.99 พันล้านบาท โดยค านวณ ดังนี้  GDP ไตรมาส 3 และ 4 ปี 61 + GDP ไตรมาส 1 ปี 62 + GDP ไตรมาส 2 ปี 62 และในรอบ 12 
เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 16,686.60 พันล้านบาท ค านวณ ดังนี้  [(GDP ไตรมาส 3 ปี 61)*2/3] + GDP ไตรมาส 4 ปี 61 +           
GDP ไตรมาส 1 และ 2 ปี 62 + [(GDP ไตรมาส 3 ปี 61)*(ค่ากลางของอัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2562 + ค่ากลางของ GDP Deflator                     
ปี 2562)*1/3] 

4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิ สาหกิจ 
หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจ านวนทั้งสิ้น 
231,928.03 ล้านบาท เป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย 101,840.46 ล้านบาท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 100,138.36                  
ล้านบาท บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 14,370.13 ล้านบาท กรุงเทพมหานคร 15 ,019.15 ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ 393.73 ล้านบาท 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 166.20 ล้านบาท ซ่ึงหนี้ดังกล่าวไม่ปรากฏรายการในตารางส่วนของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลหนี้คงค้าง        
ที่ซ้ าซ้อน  

5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟ้อ จ านวน 197,940 ล้านบาท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond)                    
รุ่น ILB217A จ านวน 90,872 ล้านบาท และ รุ่น ILB283A จ านวน 107,068 ล้านบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในอนาคต 
รัฐบาลจะมีภาระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจากเงินต้นที่จะครบก าหนดในปี 2564 จ านวน 14,480 ล้านบาท และในปี 2571 จ านวน 29,200 
ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เท่ากับร้อยละ 2.0 (ประมาณการ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)  

6. มาตรา 24(2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้าง 
หนี้สาธารณะเพื่อเป็นการประหยัดลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนหรือกระจายภาระการช าระหนี้โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการกู้เงิน 
ในประเทศเพื่อช าระหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันไม่เกินจ านวนเงินที่ยังมีภาระค้ าประกันอยู่ท าให้หนี้ต่างประเทศ 
ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

7. เงินกู้ที่ออกภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ  
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ 
พฒันาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) นั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ 
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 ให้กองทุนฯมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการช าระคืนต้นเงินกู้ 
และการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ 

8. มาตรา 24/1 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี ้
ที่มีจ านวนมากและเห็นว่าไม่สมควรกู้ เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน โดยให้สามารถทยอยกู้ เงินล่วงหน้าได้ไม่ เกิน  12 
เดือนก่อนวันที่หนี้ครบก าหนดช าระและให้น าเงินกู้ดังกล่าวส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา  
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหารเงินโดยจะน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเช่นตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ าประกันโดยกระทรวง 
การคลังตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ าประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศการท าธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาจะขายคืนซ่ึงตราสารหนี้ที่
ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือลงทุนในตราสารหนี้อื่นที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ 
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน 

9. ตัวเลขหนี้หน่วยงานของรัฐที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน มกีารเปลี่ยนแปลงจากที่ได้รายงานในรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562     
ที่ 9,360.69 เป็น 9,415.69 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงตัวเลขหนี้ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต และเป็นผลให้หนี้สาธารณะคงค้าง                        
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น 6,917,412.86 ล้านบาท โดยทีห่นี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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