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รายงานสถานะหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดอืนพฤศจิกายน 2563 

หมายเหตุ:   

1. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบื้องตน (Preliminary)  

2. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ป 2562 

เทากับ 4,334.85 พันลานบาท GDP ไตรมาส 1 ป 2563 เทากบั 4,161.95 พันลานบาท และ GDP ไตรมาส 2 ป 2563 เทากับ 3,545.82 พันลานบาท 

GDP ไตรมาส 3 ป 2563 เทากับ 3,862.50 พันลานบาท ประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ป 2563 ที่รอยละ (-6.0) และ GDP Deflator 

ที่รอยละ (-0.9) 

3. สบน. คํานวณ GDP ในแตละเดือนเพื่อสะทอนขอมูลที่ใกลเคียงความเปนจริง โดย GDP ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2563 

เทากับ 15,805.41 พันลานบาท คํานวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 4 ป 2562)*2/3 + (GDP ไตรมาส 1 ป 2563) + (GDP ไตรมาส 2 ป 2563) + (GDP  

ไตรมาส 3 ป 2563) + [(GDP ไตรมาส 4 ป 2562)*(อัตราการขยายตัวของ GDP ป 2563 + GDP Deflator ป 2563)]*1/3และ GDP ณ ส้ินเดือน

พฤศจิกายน 2563 เทากับ 15,705.70 พันลานบาท คํานวณ ดังนี้ (GDP ไตรมาส 4 ป 2562)*1/3 + (GDP ไตรมาส 1 ป 2563) + (GDP ไตรมาส 2 ป 2563) 

+ (GDP ไตรมาส 3 ป 2563) + [(GDP ไตรมาส 4 ป 2562)*(อัตราการขยายตัวของ GDP ป 2563 + GDP Deflator ป 2563)]*2/3 

4. เงินกูใหกูตอเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเงินใหแกหนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

หรือสถาบันการเงินภาครัฐกูตอเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมติของคณะรัฐมนตรี ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2563 หนี้เงินกูใหกูตอมีจํานวน

ทั้งส้ิน 285,909.76 ลานบาท เปนการใหกูตอแกการรถไฟแหงประเทศไทย 131,061.70 ลานบาท การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย      

126,624.59 ลานบาท กรุงเทพมหานคร 15,019.15 ลานบาท บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 13,062.61 ลานบาท และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

141.71 ลานบาท ทั้งนี้ หนี้เงินกูใหกูตอดังกลาวไมปรากฏรายการในตารางหนี้สาธารณะคงคาง เพื่อปองกันการรายงานที่ซํ้าซอน 

5. รัฐบาลมีหนี้อัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟอ จํานวน 187,459 ลานบาท ประกอบไปดวย พันธบัตรชดเชยเงินเฟอ (Inflation-Linked 

Bond)  รุน ILB217A จํานวน 80,391 ลานบาท และ รุน ILB283A จํานวน 107,068 ลานบาท โดยตามประมาณการภาระหนี้ที่จะครบกําหนด

ชําระในอนาคต รัฐบาลจะมีภาระหนี้สวนชดเชยเงินเฟอเพิ่มเติมจากเงินตนที่จะครบกําหนดในป 2564 จํานวน 6,500 ลานบาท และใน

ป 2571 จํานวน 21,700 ลานบาท ภายใตขอสมมติวาอัตราเ งินเฟอทั่ว ไป (Headline Inflation) เทากับรอยละ 2.0 (ประมาณการ ณ  

วันที่ 18 กันยายน 2563) 

6. เงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหาเยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจาก 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. COVID-19) 

7. มาตรา 24 (2) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อปรับโครงสราง

หนี้สาธารณะ เพื่อเปนการประหยัด ลดความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียน หรือกระจายภาระการชําระหนี้ โดยที่ผานมากระทรวงการคลังไดมีการกูเงิน

ในประเทศเพื่อชําระหนี้ตางประเทศของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันไมเกินจํานวนเงินที่ยังมีภาระคํ้าประกันอยูทําใหหนี้ตางประเทศ

ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันลดลงและหนี้ในประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

8. เงินกูที่ออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF1) และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3) นั้น ตอมาไดมีการตราพระราชกาํหนดปรับปรุงการบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) พ.ศ. 2555 โดยกําหนดใหกองทุนฯ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคืน 

ตนเงินกูและการชําระดอกเบี้ยเงินกู 
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