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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดอืนตุลาคม 2563 

หมำยเหตุ:   
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary)  
2. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้ประกำศตัวเลข GDP ไตรมำส 4 ปี 2562 
เท่ำกับ 4,334.85 พันล้ำนบำท GDP ไตรมำส 1 ปี 2563 เท่ำกับ 4,161.95 พันล้ำนบำท และ GDP ไตรมำส 2 ปี 2563 เท่ำกับ 3,545.82 พันล้ำนบำท 
GDP ไตรมำส 3 ปี 2563 เท่ำกับ 3,862.50 พันล้ำนบำท ประมำณกำรอัตรำกำรขยำยตัวของ GDP ปี 2563 ที่ร้อยละ (-6.0) และ GDP Deflator 
ที่ร้อยละ (-0.9) 
3. สบน. ค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือนเพื่อสะท้อนข้อมูลที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2563 
เท่ำกับ 15,905.11 พันล้ำนบำท ค ำนวณ ดังนี้  (GDP ไตรมำส 4 ปี 2562) + (GDP ไตรมำส 1-3 ปี 2563) และ GDP ณ สิ้นเดือนตุลำคม 2563 เท่ำกับ 
15,805.41 พันล้ำนบำท ค ำนวณ ดังนี้ (GDP ไตรมำส 4 ปี 2562)*2/3 + (GDP ไตรมำส 1 ปี 2563) + (GDP ไตรมำส 2 ปี 2563) + (GDP ไตรมำส 3 ปี 2563) 
+ [(GDP ไตรมำส 4 ปี 2562)*(อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP ปี 2563 + GDP Deflator ปี 2563)]*1/3 
4. เงินกู้ให้กู้ต่อเป็นหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เงินให้แก่หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนในก ำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิ สำหกิจ 
หรือสถำบันกำรเงินภำครัฐกู้ต่อเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมตำมมติของคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนตุลำคม 2563 หนี้เงินกู้ให้กู้ต่อมีจ ำนวนทั้งสิ้น 
288,923.17 ล้ำนบำท เป็นกำรให้กู้ต่อแก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 134,439.68 ล้ำนบำท กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย      
126,259.30 ล้ำนบำท กรุงเทพมหำนคร 15,019.15 ล้ำนบำท บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 13,062.62 ล้ำนบำท และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
142.42 ล้ำนบำท ทั้งนี้ หนี้เงินกู้ให้กู่ต่อดังกล่ำวไม่ปรำกฏรำยกำรในตำรำงหนี้สำธำรณะคงค้ำง เพื่อป้องกันกำรรำยงำนที่ซ้ ำซ้อน 
5. รัฐบำลมีหนี้อัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมเงินเฟ้อ จ ำนวน  187,459 ล้ำนบำท ประกอบไปด้วย พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ  (Inflation-Linked 
Bond)  รุ่น ILB217A จ ำนวน 80,391 ล้ำนบำท และ รุ่น ILB283A จ ำนวน 107,068 ล้ำนบำท โดยตำมประมำณกำรภำระหนี้ที่จะครบก ำหนด
ช ำระในอนำคต รัฐบำลจะมีภำระหนี้ส่วนชดเชยเงินเฟ้อเพิ่มเติมจำกเงินต้นที่จะครบก ำหนดในปี  2564 จ ำนวน 6,500 ล้ำนบำท และใน
ปี 2571 จ ำนวน 21,700 ล้ำนบำท  ภำยใต้ข้อสมมติว่ำอัตรำเ งินเฟ้อทั่ว ไป  (Headline Inflation) เท่ำกับร้อยละ  2.0 (ประมำณกำร ณ  
วันที่ 18 กันยำยน 2563) 
6. เงินกู้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำเยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำก 
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. COVID-19) 
7. มำตรำ 24 (2) ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำง
หนี้สำธำรณะ เพื่อเป็นกำรประหยัด ลดควำมเส่ียงในอัตรำแลกเปลี่ยน หรือกระจำยภำระกำรช ำระหนี้ โดยที่ผ่ำนมำกระทรวงกำรคลังได้มีกำรกู้เงิน
ในประเทศเพื่อช ำระหนี้ต่ำงประเทศของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยังมีภำระค้ ำประกันอยู่ท ำให้หนี้ต่ำง ประเทศ
ของรัฐวิสำหกิจที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบำลเพิ่มขึ้น 
8. เงินกู้ที่ออกภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบัน
กำรเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชก ำหนดปรับปรุงกำรบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังกู้ เพื่อช่วยเหลอื
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ.  2555 โดยก ำหนดให้กองทุนฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรช ำระคืน 
ต้นเงินกู้และกำรช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ 
9. สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2563 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2563 มีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำก สบน. 
ได้ปรับใช้ GDP ตำมประกำศ สศช. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ในกำรค ำนวณ 
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