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1. กระทรวง :

หน่วยราชการอิสระ

###
2. กรม :
3. สาขาสถิตท
ิ างการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
19. การคลัง

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

หนีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

รายการสถิตท
ิ างการ

ยอดคงค ้างหนีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจําแนกตาม
ตราสารหนี

ื
ชอรายการสถิ
ติ
ทางการ
ภาษาอ ังกฤษ (ถ้ามี)

Government and State Enterprise Domestic Debt
Outstanding Classified by Instruments

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

สถานะความเป็นต ัวชวี ัด SDGs

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัด SDGs 1 - เป็ นตัวชีวัด SDGs

สถานะความเป็นต ัวชวี ัดสถาบ ัน IMD

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD 1 - เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

ตัวเลข
4. ล ักษณะข้อมูลสถิตท
ิ างการ
4.1 กรณีเป็นข้อความ ระบุเอกสาร / กฏหมาย / นโยบาย ฯลฯ ทีสน ับสนุนสถิตท
ิ างการ

จําแนกตามตราสารหนี
5. การจ ัดจําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ
ื
Classified by Instruments
ชอภาษาอ
ังกฤษของ
การจ ัดจําแนกข้อมูล
สถิตท
ิ างการ (ถ้ามี)
ื
6. ชอตารางข้
อมูลสถิตท
ิ างการ :
1. ยอดคงค ้างหนีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจําแนกตามตราสารหนี
2.
3.
4.
5.
7. ระด ับการนําเสนอ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ประเทศ
ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เขตการปกครอง
อืนๆ
(ระบุ)
8. ความถีในการเผยแพร่ขอ
้ มูล (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ั
ั ดาห์
รายชวโมง
รายวัน
รายสป
1 รายเดือน 1 รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
1 รายปี
ราย 2 ปี
ราย 3 ปี
ราย 5 ปี
ราย 10 ปี
อืนๆ
(ระบุ)
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9. หน่วยน ับ (Unit of Measure ล ้านบาท
10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ิ ชอ)
ื มพ์
เอกสาร/รายงาน/ส
(ระบุงพิ
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/B
1 เว็บไซต์/URL ทีเข ้าถึ(ระบุ
งข ้อมูURL)
ลได ้โดยตรง
OTWEBSTAT.aspx?reportID=47&language=TH

อืนๆ
(ระบุ)
11. ภาษาทีใชใ้ นการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ไทย
1 อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ
หนีรัฐบาลในประเทศ ครอบคลุมหนีของรัฐบาลกลางทีก่อขึนในประเทศเป็ นสําคัญ เป็ น
่ การกู ้เพือการชว่ ยเหลือกองทุนฟื นฟูฯ การกู ้
หนีทีรัฐบาลก่อขึนโดยมีกฎหมายรองรับ เชน
เพือการบริหารหนีสาธารณะ การกู ้เพือฟื นฟูและเสริมสร ้างความมันคงทางเศรษฐกิจ และ
การกู ้เพือการวางระบบบริหารจัดการนํ าและสร ้างอนาคตประเทศ หนีในประเทศของ
รัฐวิสาหกิจครอบคลุมทังรัฐวิสาหกิจทีเป็ นสถาบันการเงินและไม่เป็ นสถาบันการเงิน รวมที
13. วิธก
ี ารคํานวณ (ถ ้ามี)
การเปลียนแปลงยอดหนีคงค ้างจะเกิดขึนเมือมีการออกจําหน่ายตราสารหนีหรือกู ้ใหม่
หรือเมือตราสารหนีครบกําหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนก่อนกําหนดแล ้วแต่กรณี หรือมี
การชําระคืนต ้นเงินกู ้ ดังนัน ยอดคงค ้างเดือนก่อนบวกด ้วยยอดออกจําหน่ายหรือกู ้ใหม่
ลบด ้วยยอดไถ่ถอนหรือชําระคืน จะได ้เท่ากับยอดหนีคงค ้าง ณ เวลาหนึงเวลาใด
14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ 2545
างการ
15. รูปแบบการจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
.doc .docx 1 .xls .xlsx
.csv
.pdf
.txt
อืนๆ
(ระบุ)
16. ประเภทฐานข้อมูลทีจ ัดเก็บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
Oracle
DB2
1 Ms SQL
อืนๆ
(ระบุ)
17. หน่วยงานร ับผิดชอบผลิต/จ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ
*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง : หน่วยราชการอิสระ
*** ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานักสถิตเิ ศรษฐกิจ
กลุม
่ /ฝ่ าย : ทีมสถิตก
ิ ารเงินการคลัง 1-2/ฝ่ ายเศรษฐกิจมหภาค
ื ้รับผิดชอบ
ชอผู
พฤศญา จิตะพันธ์กล
ุ
ตําแหน่ง : ผู ้วิเคราะห์อาวุโส(ควบ)
ั ท์ : 0-2283-5638
โทรศพ
PROSSAJ@bot.or.th
E-mail Address
:
18. แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
ยอดคงค
้างตราสารหนี
ที
ธนาคารแห่
ง
ประเทศไทยเป็
นนายทะเบียน ชนิดมีใบ
18.1
ตราสาร
ธนาคารแห่
งประเทศไทย (ธปท.)
หน่วยงานเจ้าของข้
อมูล
รายงาน
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูล
ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

ระบุ (อืนๆ

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
รายเดื
อล
น
ความถีในการเก็บรวบรวมข้
อมู
18.2

ระบุ (อืนๆ

ั ญาใชเงิ
้ น
เงินกู ้และตัวสญ
สําอนัมูกลงานบริหารหนีสาธารณะ กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของข้
รายงาน
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี
รายเดื
อล
น
ความถีในการเก็บรวบรวมข้
อมู
18.3

ระบุ (อืนๆ

ี ากตราสารเพือตนเอง (Port)
บัญชฝ
บริอษมูั ทลศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หน่วยงานเจ้าของข้
รายงาน
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

18.4

รายเดื
อล
น
ระบุ (อืนๆ
ความถีในการเก็บรวบรวมข้
อมู
ี ากตราสารเพือลูกค ้า (Client) เฉพาะทีฝากไว ้กับผู ้เก็บรักษา
บัญชฝ
หลักทรัพย์ (Custodians) และนายหน ้าค ้าหลักทรัพย์ (Brokers) และนาย
ผู อ
้ดูแมูลและเก็
บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian)
หน่วยงานเจ้าของข้
ล
รายงาน
วิธก
ี ารเก็บรวบรวมข้
อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี
ความถีในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

19. หมายเหตุ
ื
หน่วยงานขอเปลียนชอรายการสถิ
ตท
ิ างการ หนีรัฐบาลในประเทศจําแนกตามตราสารหนี
ื
เปลียนชอเป็
น ยอดคงค ้างหนีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจําแนกตามตราสารหนี

