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รายละเอียดการปรับปรุงรายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่
ด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product: GDP ณ ราคาประจําปี อนุกรมใหม่ตั้งแต่ปี
2533-2552 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อปี 5,567,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากอนุกรมเดิมเฉลี่ยต่อปี 237,086 ล้านบาท การปรับปรุงที่
สําคัญ ๆ สรุปดังนี้
รายการ

การปรับปรุง

สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้

ปรับปรุงมูลค่าการผลิต (Gross output: GO) และโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลด้านอื่น ๆ และเพิ่มเติมกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่

(Agriculture, hunting and forestry)
สาขาการประมง
(Fishing)
สาขาการทําเหมืองแร่และเหมืองหิน
(Mining and quarrying)

สาขาอุตสาหกรรม
(Manufacturing)

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (intermediate cost: IC) ที่มีผลจากการปรับปรุงวิธีการ
ประมวลผลสาขาตัวกลางทางการเงิน
ปรับปรุงการคํานวณรายการ น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว และ
ปรับปรุงสัดส่วนค่าใช้จ่ายขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิต (IC/GO) ของกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2548 และผลการศึกษาการจัดทําตารางอุปสงค์
อุปทานของประเทศไทยปี 2550 (Supply and Use Table of Thailand 2007)
เพิ่มเติม 31 กิจกรรม เช่น การผลิตอาหารสําหรับทารกและผู้ป่วย อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หมึกพิมพ์ การทําสื่อบันทึก ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ในครัวเรือ น โลหะรี ดเย็น เครื่องจักรที่ ใช้ในอุตสาหกรรมจํ าแนกประเภทต่าง ๆ
อุตสาหกรรมการผลิตอากาศยาน การผลิตแผ่นบันทึกข้อมูล การผลิตไฟเบอร์กลาส
การผลิตใยแก้วนําแสง การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในยานยนต์ และอุตสาหกรรมรี
ไซเคิล เป็นต้น
ปรับปรุงแหล่งที่มาของข้อมูล ให้มีความทันสมัย และครอบคลุมกิจกรรมการผลิต
ทั้งหมด และปรับปรุงวิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิต (IC/GO) ใหม่
ตามตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตปี 2548 และผลการศึกษาการจัดทําตารางอุปสงค์
อุปทานของประเทศไทยปี 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการให้บริการ
ทางธุรกิจประเภทใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วน IC/GO ของอุตสาหกรรมโดยรวมมีค่า
เพิ่มขึ้นจากอนุกรมเดิม และส่งผลให้มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมโดยรวมมีค่าลดลง
จากอนุกรมเดิม

สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา

เพิ่มเติมการผลิตน้ําประปาเอกชน

(Electricity, gas and water supply)
สาขาการก่อสร้าง
(Construction)

ปรับปรุงการคํานวณการก่อสร้างภาครัฐบาล ตามแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ
ค.ศ.1993
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สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน
(Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles, motorcycles and
personal and household goods)

เพิ่มเติมการคํานวณกิจกรรมใหม่เกี่ยวกับการขายส่งและขายปลีกตามการเพิ่มของ
สาขาการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
หมวดการขายส่ง การขายปลีกฯ
เพิ่มเติมรายการให้สอดคล้องกับภาคการเกษตรกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรม ที่
มีการเพิ่มคุ้มรวม และปรับปรุงวิธีการคํานวณ ให้มีความถูกต้องแม่นยําขึ้น โดยการ
ปรับปรุงสัดส่วนค่าใช้จ่ายขั้นกลาง ตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
หมวดการซ่ อ มแซมยานยนต์ จั ก รยานยนต์ ของใช้ ส่ ว นบุค คลและของใช้ ใ น
ครัวเรือน
เพิ่มเติมรายการการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ขนส่ง โดยใช้จากข้อมูลรายรับ
ผู้ป ระกอบการจากระบบภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยขั้ นกลางจากการสํ า รวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ปรั บ ปรุ ง การคํ า นวณ รายการการบํ า รุง รั ก ษาและซ่ อ มแซมยานยนต์ การซ่ อ ม
จั ก รยาน รองเท้ า เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า นาฬิ ก า และของใช้ อื่ น ๆ จากข้ อ มู ล รายรั บ
ผู้ ป ระกอบการจากระบบภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยขั้ น กลางจากสํ า นั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติและตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

เพิ่ ม เติ ม รายการกิ จ กรรมหอพั ก โดยใช้ ข้ อ มู ล จากการสํ า รวจของสํ า นั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปรับปรุงข้อมูลและวิธีการคํานวณ
บริการโรงแรม ในส่วนของรายได้จากกิจการโรงแรม พร้อมทั้งปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม
บริการภัตตาคารและร้านขายอาหารโดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ สํานักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ และปรั บ ปรุ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยขั้ น กลางโดยใช้ ข้ อ มู ล จากการสํ า รวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

(Hotels and restaurants)

สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการ
คมนาคม
(Transport, storage and
communications)

สาขาตัวกลางทางการเงิน
(Financial intermediation)

เพิ่มเติม 14 กิจกรรม เช่น รถตู้เอกชนกรุงเทพฯ รถตู้เอกชนต่างจังหวัด จักรยานยนต์
รับจ้างกรุงเทพฯ จักรยานยนต์รับจ้างต่างจังหวัด เครื่องบินเช่าเหมาลํา สถานที่เก็บ
สินค้า บริการการจัดส่งสินค้า บริการทางไปรษณีย์โดยเอกชน บริการโทรทัศน์ทาง
สายเคเบิล บริการถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม และบริการระบบสื่อสารทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ต้ น และแยกการคํ า นวณบริ ก ารทางไปรษณี ย์ ข องรั ฐ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์พื้นฐานเอกชน โทรศัพท์เคลื่อนที่เอกชน และ
โทรศัพท์พื้นฐานภาครัฐตามประเภทกิจกรรมจากเดิมจําแนกตามองค์กร
เพิ่มเติมการคํานวณรายการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจการ
ให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน และกิจกรรมที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และปรับปรุง
วิธีการคํานวณ โดยใช้ FISIM หรือ การวัดบริการของสถาบันการเงินทางอ้อม
(Financial Intermediation Service Indirectly Measure: FISIM) ดูรายละเอียด
การคํานวณ FISIM ได้จากเอกสารสัมมนารายได้ประชาชาติของประเทศไทย อนุกรม
ใหม่ที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ สศช.) ตามแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993
และค.ศ.2008 แทนวิธี Imputed service charges (ดอกเบี้ยรับ-ดอกเบี้ยจ่าย)
สําหรับการประกันภัยปรับปรุงวิธีการคํานวณตามแบบการประกันภัย ตามระบบ
บัญชีใหม่ โดยแยกรายการการรับหรือเอาประกันภัยต่อ ออกจากธุรกิจประกันชีวิต
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สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
และบริการทางธุรกิจ

หมวดบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มการคํานวณกิจกรรมใหม่ 1 รายการ คือ ค่า
เช่าทรัพย์สิน โดยใช้ข้อมูลรายรับผู้ประกอบการจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อมูล
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

(Real estate, renting and business
activities)

หมวดการให้เช่าที่อยู่อาศัย ปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนรวมทั้งประเทศ ประกอบด้วยค่าเช่าจริง และค่าเช่าพึงประเมิน
และปรับปรุงการคํานวณค่าใช้จ่ายขั้นกลางจาก SES รายการวัสดุซ่อมแซมบ้าน
หมวดการให้เช่า และบริการทางธุรกิจ ปรับปรุงการคํานวณ แหล่งข้อมูลและวิธีการ
คํานวณ 5 รายการ คือ 1) บริการทางกฎหมาย 2) บริการทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมฯ โดยใช้ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ 3) บริการทางบัญชี การทําบัญชี
และการตรวจสอบทางบัญชี 4) บริการโฆษณา และ 5) บริการถ่ายรูป ใช้ข้อมูลจาก
กรมสรรพากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2548
พร้อมทั้งเพิ่มการคํานวณกิจกรรมใหม่ 22 รายการ เช่น บริการให้เช่าอุปกรณ์การ
ขนส่งทางบก บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร บริการให้เช่า
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างฯ การให้คําปรึกษาและการจัดหา
เกี่ ย วกั บ ซอฟต์ แ วร์ บริ ก ารจั ด หางานและการสรรหาบุ ค ลากร บริ ก ารสื บ สวน
สอบสวน บริการทําความสะอาดอาคารและรักษาความปลอดภัยและบรรจุภัณฑ์ เป็น
ต้น

สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน
ปรับปรุงการคํานวณตามแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 และปรับปรุง
ประเทศฯ (Public administration and
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ถาวรตามข้อมูลอนุกรมใหม่
defence ; compulsory social security)
สาขาการศึกษา

ภาครัฐบาล ปรับปรุงวิธีการคํานวณ โดยมูลค่าผลผลิตภาครัฐบาล ประกอบด้วย
เงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สังกัดหน่วยงาน รวมกับ
ค่าซื้อสินค้าและบริการ และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เมื่อหักด้วยค่าซื้อสินค้าและ
บริการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายขั้นกลาง จะได้มูลค่าเพิ่มบริการการศึกษาภาครัฐบาล และ
ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างและดัชนีเงินเดือนค่าจ้าง และปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ถาวร ตามข้อมูลอนุกรมใหม่

(Education)

ภาคเอกชน เพิ่มเติมการศึกษา 7 กิจกรรมหรือระดับ ได้แก่ ประเภทสามัญศึกษาใน
กทม. ประเภทสามั ญ ศึ ก ษาในภู มิ ภ าค ประเภทอาชี ว ศึ ก ษาใน กทม. ประเภท
อาชีวศึกษาในภูมิภาค การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเอกชน และบริการทาง
การศึกษา (มูลนิธิ)
สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์
(Health and social work)

ภาครัฐบาล ปรับปรุงวิธีการคํานวณบริการด้านสุขภาพ โดยมูลค่าผลผลิตภาครัฐบาล
ประกอบด้วยเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สังกัด
หน่วยงาน รวมกับค่าซื้อสินค้าและบริการ และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เมื่อหักด้วยค่า
ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยขั้ น กลาง จะได้ มู ล ค่ า เพิ่ ม บริ ก ารสุ ข ภาพ
ภาครัฐบาล และปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างและดัชนีเงินเดือนค่าจ้าง ปรับปรุงค่า
เสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรตามข้อมูลอนุกรมใหม่
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การปรับปรุง
ภาคเอกชน จํ า แนกรายการจากเดิ ม 1 รายการ (โรงพยาบาล) แยกย่ อ ยเป็ น 5
รายการ ประกอบด้วย โรงพยาบาล คลินิก ค่าบริการทางการแพทย์ บริการด้าน
สุขภาพอื่น ๆ (มูลนิธิใน NPISHs) และสถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน (Day-care)
และปรับปรุงมูลค่าการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายขั้นกลาง

สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการ
ส่วนบุคคลอื่น ๆ
(Other community, social and
personal service activities)

เพิ่มเติมกิจกรรม ในส่วนขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ เดิ มมี 1 กิจกรรม เพิ่มเป็น 6
รายการ ได้แก่ องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง สหภาพแรงงาน องค์กรทางศาสนา
องค์กรทางการเมือง องค์กรพัฒนาเอกชนฯ และองค์กรสมาชิกอื่นๆ พร้อมทั้งเพิ่ม
การคํ า นวณกิ จ กรรมใหม่ 15 รายการ เช่ น การกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และขยะ การ
สุขาภิบาล การแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ งานสํานักข่าว ห้องสมุดเอกชน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ อกชน นวดแผนโบราณ สวนพฤกษชาติ สวนสั ต ว์ แ ละการอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ และสถานบริการด้านกีฬา เป็นต้น

National Income of Thailand, chain volume measures 1990-2010 edition
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๕๓

221

ด้านการใช้จา่ ย
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน
(Private Final Consumption Expenditure)
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้าย
ของครัวเรือน (Household Final Consumption Expenditure: HFCE) และ รายจ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของสถาบัน
ไม่แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือน (Non Profit Institutions Serving Households: NPISHs) โดยรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน อนุกรมใหม่ ณ ราคาประจําปี ตั้งแต่ปี 2533-2552 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อปี 2,993,882 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากอนุกรมเดิมเฉลี่ยต่อปี 36,175 ล้านบาท การปรับปรุงที่สําคัญ ๆ สรุปดังนี้
รายการ
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม
(Food and beverages)
หมวด เครื่องแต่งกายและรองเท้า
(Clothing and footwear)

หมวด ที่อยู่อาศัย (Housing)

การปรับปรุง
ปรั บ ปรุ ง โดยไม่ ร วมการบริ โ ภคอาหารและเครื่ อ งดื่ ม นอกบ้ า น (เช่ น ภั ต ตาคาร
โรงแรม หาบเร่แผงลอย ตู้จําหน่ายอัตโนมัติ เป็นต้น) โดยคิดรวมรายการบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มนอกบ้านไว้ในหมวดภัตตาคาร
ปรับ ปรุง เพิ่ม เติม รายการค่ าใช้ จ่ายบริ ก ารซ่อมเสื้อ ผ้า บริ การเช่า เสื้อ ผ้า และ
บริการซ่อมรองเท้า โดยใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
(SES) ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และปรับปรุงค่าใช้จ่ายสําหรับการจ้างตัดเย็บ
เสื้อผ้า
ปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รวมทั้ง
ประเทศ ประกอบด้วย 3 รายการ คือ ค่าเช่าจริง ค่าเช่าพึงประเมิน และการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ปรับปรุงเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายบริการตกแต่งภายในเพื่อให้สอดคล้องกับด้านการผลิต
และค่าใช้จ่ายบริการทําสวน โดยใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน

หมวด สุขภาพ (Health)

ปรับปรุงการใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และค่ายารักษาโรค ตามการจัดทํา
บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติและบัญชียาแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข

หมวด ขนส่ง (Transport)

ปรับปรุงเพิ่มเติมบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ (รถไฟฟ้า) บริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางถนน (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถตู้รับจ้าง) และบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
(สายการบินต้นทุนต่ํา)

หมวด การสือ่ สาร (Communication)

ปรับปรุงเพิ่มเติมบริการไปรษณีย์เอกชน และค่าใช้จ่าย Internet ของครัวเรือน

หมวด บริการบันเทิงและวัฒนธรรม
(Recreational and cultural)

ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม บริ ก ารแสดงคอนเสิ ร์ ต และดนตรี รายการห้ อ งแสดงศิ ล ปะ
นิ ท รรศการ สวนสาธารณะ สวนสั ต ว์ แ ละสวนพฤกษศาสตร์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และ
ห้องสมุด

หมวด การศึกษา (Education)

ปรับปรุงเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายของครัวเรือนรายการการศึกษาภาครัฐบาลในส่วนของ
เงิ น นอกงบประมาณ โดยใช้ ข้ อ มู ล การสํ า รวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ครัวเรือน (SES)
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หมวด ภัตตาคารและโรงแรม (Restaurants and ปรับปรุงโดยรวมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ภัตตาคาร โรงแรม รวมทั้งหาบ
hotels)
เร่แผงลอย ตู้ จําหน่ ายอัตโนมัติ ไว้ในหมวดภัต ตาคาร จากเดิมรวมไว้ใ นหมวด
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ปรับปรุงเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายด้านหอพัก
หมวด สินค้าและบริการเบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous)

ปรับปรุงการคํานวณการใช้จ่ายของครัวเรือนในรายการประกันภัยตามแนวคิดของ
ระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 โดยคิดค่าบริการจากเบี้ยประกัน หักสินไหม
ทดแทน หักเงินสํารอง และบวกเงินรายได้จากการลงทุน
ปรับปรุงเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายบริการทางการเงินที่ประเมินขึ้นของครัวเรือน หรือ
FISIM

สถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือน
(Non Profit Institution Serving Households
:NPISHs)

ปรับปรุงเพิ่มเติม การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของสถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการ
ครัวเรือน ตามแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 (ดูรายละเอียดใน
เอกสาร ”บัญชีองค์กรไม่แสวงหากําไรของประเทศไทย พ.ศ.2549-2551) โดยใช้
ข้อมูลการสํารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และ
การสํารวจเพิ่มเติม

National Income of Thailand, chain volume measures 1990-2010 edition
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๕๓

223

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคขัน้ สุดท้ายของรัฐบาล
(General Government Final Consumption Expenditure)
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทําบัญชีรัฐบาล ซึ่งเป็นการจัดทํา
ตามกรอบแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติสากล ค.ศ.1993 และ ค.ศ. 2008 รวมทั้งการปรับปรุงการจําแนกหมวดหมู่ โดย
มูลค่า ณ ราคาประจําปี อนุกรมใหม่ ตั้งแต่ปี 2533-2552 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 730,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128,954 ล้านบาทต่อปี
การปรับปรุงที่สําคัญ ๆ สรุปดังนี้
รายการ

การปรับปรุง

จําแนกตามประเภทการใช้จ่าย (By type of expenditure)
ค่าตอบแทนแรงงาน
(Compensation of employees)

ปรับปรุงรายการเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับข้อมูลด้านรายรับ
ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยและมีความครบถ้วนมากขึ้น รวมทั้ง
การบันทึกธุรกรรมของเงินนอกงบประมาณให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะใน
ส่วนของกองทุน เงินทุนหมุนเวียน หน่วยงานในกํากับของรัฐ และ
องค์การมหาชน

รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ
(Purchases from enterprises and abroad)

ปรับปรุงและเพิ่มการคํานวณ รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ ตาม
แนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 ดังนี้
1) ปรับปรุงการคํานวณการซ่อมแซมของหน่วยงานราชการ และ
การลงทุนทั้งหมดของกระทรวงกลาโหม นําไปบันทึกไว้ในส่วน
ของการลงทุนของรัฐบาล ยกเว้น รายการอาวุธของทหาร
2) เพิ่มการคํานวณการใช้จ่ายบริการตัวกลางทางการเงิน
3) ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยและมีความครบถ้วนมากขึ้น
รวมทั้งการบันทึกธุรกรรมของเงินนอกงบประมาณให้สมบูรณ์
โดยเฉพาะในส่วนของกองทุน เงินทุนหมุนเวียน หน่วยงานใน
กํากับของรัฐ และองค์การมหาชน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการให้ครัวเรือน
และผู้ประกอบการ
(Purchase by households and enterprises)
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ปรับปรุงการคํานวณรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้ครัวเรือน
และผู้ ป ระกอบการ ตามแนวคิ ด ของระบบบั ญ ชี ป ระชาชาติ ค.ศ.
2008

(Consumption of fixed capital)

เพิ่มการคํานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ไว้ในรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
ของรัฐบาล

ผลประโยชน์ที่รัฐบาลจ่ายให้ครัวเรือนในรูปของสินค้า
และบริการ

เพิ่มเติมการคํานวณผลประโยชน์ที่รัฐบาลจ่ายให้ครัวเรือนในรูปของ
สินค้าและบริการ

(Social benefit in kind)
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จําแนกตามหน้าที่การให้บริการ (By classification of the functions of government (COFOG))
• การบริการสาธารณะทั่วไป (General public
services)
• การป้องกันประเทศ (Defence)
• ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
(Public order and safety)
• เศรษฐกิจ (Economic affairs)
• การป้องกันทางสิง่ แวดล้อม
(Environmental protection)
• การเคหะและการบริการชุมชน
(Housing and community amenities)
• สาธารณสุข (Health)
• สันทนาการ วัฒนธรรม และศาสนา
(Recreation, culture and religion)
• การศึกษา (Education)
• การคุ้มครองทางสังคม (Social protection)

• การปรับปรุงการจําแนกการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล
ตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 ซึ่งจําแนกตามหน้าที่การ
ให้บริการ (by function) แทนการจําแนกตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้จ่าย ( by purpose)

จําแนกตามประเภทการให้บริการ (By type of services)
• การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคโดยส่วนรวม
(Collective consumption expenditure)
• การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคโดยปัจเจกบุคคล
(Individual consumption expenditure)

• เพิ่ ม เติม การจํา แนกการใช้จ่ า ยเพื่อ การอุป โภคขั้ น สุ ด ท้า ยของ
รัฐบาลตามประเภทการให้บริการ ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การ
อุปโภคโดยส่วนรวมและการอุปโภคโดยปัจเจกบุคคล
• การอุป โภคโดยส่ ว นรวมหมายถึง รายจ่ า ยเพื่ อการอุป โภคของ
รัฐบาล เพื่อจัดบริการสาธารณะให้แก่ส่วนรวม เช่น การป้องกัน
ประเทศ การคุ้มครองป้องกันภัย และงานบริหารราชการต่าง ๆ
• การอุปโภคโดยปัจเจกบุคคลประกอบด้วยรายจ่ายที่รัฐบาลซื้อ
สินค้าและบริการ รวมทั้งสินค้าที่รัฐบาลผลิตขึ้นเอง เพื่อให้บริการ
ประชาชนโดยส่วนรวม เช่น การบริการสาธารณสุข การบริการ
ศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค
อื่น ๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะพิบัติภัย เช่นอุกทกภัย วาตภัย
เป็นต้น
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รายจ่ายเพื่อการสะสมทุนเบื้องต้น
(Gross Capital Formation)
รายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสะสมทุนถาวร (Gross Fixed Capital Formation) และส่วน
เปลี่ยนสินค้าคงเหลือ (Change in Inventories) โดยมูลค่าการสะสมทุนถาวร ณ ราคาประจําปี อนุกรมใหม่ ตั้งแต่ปี 25332552 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อปี 1,570,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33,375 ล้านบาทต่อปี และการสะสมทุน ถาวร ณ ราคาประจําปี การ
ปรับปรุงที่สําคัญ ๆ สรุปดังนี้
รายการ

การปรับปรุง

การสะสมทุนถาวร
(Gross fixed capital formation)

เดิ ม การสะสมทุ น ถาวร สามารถจํ า แนกได้ 2 รู ป แบบ
ประกอบด้วย 1 จําแนกตามสินค้าทุน (By type of capital
goods) ประกอบด้วย สิ่งก่อสร้าง และเครื่องจักรเครื่องมือ และ
2. จําแนกตามสถาบัน (ภาคเอกชนและภาครัฐ)
ใหม่ เพิ่มเติมการจําแนกตามประเภทสินทรัพย์ (By type of
assets) ประกอบด้วย สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible fixed
assets) สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible fixed assets)
และ ต้นทุนค่าโอนเปลี่ยนมือ (Costs of ownership transfer)

การก่อสร้าง
(Construction)

เดิม การก่อสร้างรวม แบ่งออกเป็น 2 สถาบันคือ ภาคเอกชน
และภาครัฐ
ใหม่ ปรับตามกรอบแนวคิด SNA 1993 ประกอบด้วย
1) กรอบแนวคิด การก่อสร้างและซ่อมแซมเองของหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ง บ ล ง ทุ น ด้ า น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ข อ ง
กระทรวงกลาโหม นับรวมไว้ในส่วนของการลงทุน จาก
เดิ ม ที่ นั บ ไว้ ใ นรายจ่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคของภาครั ฐ บาล
(Government consumption expenditure)
2) คุ้มรวม เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายการสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียม
(Mineral exploration) ของรัฐวิสาหกิจ และการสํารวจ
แหล่งแร่ของภาคเอกชน
3) ปรับปรุงข้อมูลรวมรายการปรับปรุงที่ดินเพื่อการเกษตร
(Land development for agriculture) ไว้ในรายการ
other construction จากเดิมที่เป็นรายการแยกต่างหาก

เครื่องจักร เครื่องมือ (Equipments)

ปรับปรุงกรอบแนวคิด เดิมการซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ของ
ทหารได้ นับรวมอยู่ในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของภาครัฐบาล
ปรับปรุงใหม่ นับรวมการซื้ออาวุธของกระทรวงต่างๆ ไว้ในการ
สะสมทุนของรัฐบาล ยกเว้น รถถัง เรือรบ และเครื่องบินรบ
ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
(Computer software)

การสะสมทุนเบื้องต้นจําแนกตามประเภทของสินทรัพย์
(Gross fixed capital formation by type of assets)

ปรับปรุงการจัดกลุ่มการลงทุน โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1)
สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Fixed assets) 2) สินทรัพย์ที่
จับต้องไม่ได้ (Intangible fixed assets) 3 ) ต้นทุนการโอน
เปลี่ยนมือ (Costs of ownership transfer)
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รายการ

การปรับปรุง

สินทรัพย์ที่จบั ต้องได้ (Tangible Fixed assets)

การลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Fixed assets)

• ที่อยู่อาศัย (Dwellings)

• อาคารที่อยู่อาศัยทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์
คอนโดมิเนียม หอพัก เป็นต้น

• อาคารทีม่ ิใช่ที่อยู่อาศัย (Other building and
structures)

• อาคารทีม่ ิใช่ที่อยู่อาศัย เช่น อาคารสํานักงาน โรงงาน
โรงเรียน โรงแรม เป็นต้น รวมทั้งงานโยธา เช่น ถนน
สะพาน เขื่อน เป็นต้น

• เครื่องจักรเครื่องมือ(Machinery and equipment)

• ประกอบด้วย เครือ่ งจักรเครื่องมือที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เครือ่ งใช้สาํ นักงาน และยานพาหนะทุก
ประเภท

• สินทรัพย์ทางการเกษตร (Cultivated assets)

• ประกอบด้วย รายการป่าปลูกและรายการพ่อพันธุ์
แม่พันธุส์ ัตว์

สินทรัพย์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible fixed assets)

การลงทุนในสินทรัพย์ที่จบั ต้องไม่ได้
(Intangible Fixed assets)

• การสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียม (Mineral exploration)

• เพิ่มเติมกิจกรรมนี้ไว้ทั้งภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer software)

• ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาคธุรกิจ จากเดิมที่รวมไว้เฉพาะในส่วนของ
ภาครัฐบาล

• ต้นทุนการโอนเปลี่ยนมือ (Costs of ownership transfer)

• ปรั บ ปรุ ง การจํ า แนกรายการต้ น ทุ น การโอนเปลี่ ย นมื อ
(Costs of ownership transfer) ซึ่งประกอบด้วย
รายการค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างของภาคธุรกิ จ จากเดิมที่ปรากฏรวมอยู่ในรายการ
other ของการลงทุนภาคเอกชน
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บัญชีต่างประเทศ
บัญชีต่างประเทศ (External transaction) เป็นบัญชีที่แสดงถึงธุรกรรม ระหว่าง resident และ non
resident ซึ่งประกอบด้วย รายรับและรายจ่ายจากการส่งออกและนําเข้า สินค้าและบริการ รายรับและรายจ่ายส่วนที่เป็น
ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิต และรายรับและรายจ่ายเงินโอน โดยมีสมดุลของบัญชี คือ ดุลบัญชีเดินสะพัด สําหรับบัญชี
ต่างประเทศนี้ โดยการปรับปรุงส่วนใหญ่ เป็นการโยกย้ายรายการในรายละเอียดภายในบัญชี ดังนั้น ดุลบัญชีเดินสะพัดทั้ง
อนุกรมจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สําหรับการปรับปรุงที่สําคัญดังนี้
รายการ

การปรับปรุง

การนําเข้าสินค้า

ปรับปรุงการบันทึกข้อมูล มูลค่าสินค้านําเข้า ตามนิยามของบัญชี
ประชาชาติ มาตรฐานสากล แล ะให้ ส อดคล้ อ งกั บ บั ญ ชี
ดุลการชําระเงิน (จัดทําโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยจากเดิม
ที่บันทึกบนมูลค่าสินค้าที่รวมต้นทุนค่าระวางและประกันภัย หรือที่
เรียกว่า cost, insurance and freight (CIF) มาบันทึกตามมูล
ค่าที่รวมค่าระวางและประกันภัย หรือ free on board (FOB)
เช่นเดียวกับสินค้าส่งออก

ค่าบริการรับและจ่าย

ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ค่ า ระวางและประกั น ภั ย ทางด้ า นที่ จ่ า ยไป
ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายการสินค้านําเข้า
ปรับปรุงการจัดจําแนกรายการในรายละเอียดทั้งด้านรับและจ่าย
ให้สอดคล้องกับบัญชีดุลการชําระเงิน

ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิต

ปรับปรุงการข้อมูลค่าตอบแทนแรงงาน และเงินโอนส่วนบุคคล ให้
สอดคล้ องกับ บัญ ชีดุ ลการชํ า ระเงิน ซึ่ งมี การปรั บเปลี่ ยนวิธี การ
บันทึกข้อมูล โดยให้แรงงานระยะสั้น ถือเป็น resident ของ
ประเทศเดิมของตน และให้แรงงานระยะยาว ถือเป็น resident
ของประเทศที่ไปทํางาน ทําให้มีการโยกย้ายข้อมูลบางส่วนที่เคย
บันทึกไว้เป็นค่าตอบแทนแรงงาน ทั้งรับและจ่าย ไปบันทึกเป็นเงิน
โอนส่วนบุคคลแทน

การแสดงรูปแบบบัญชี

แ ส ด ง รู ป แ บ บ บั ญ ชี ต า ม รู ป แ บ บ ข อ ง บั ญ ชี ป ร ะ ช า ช า ติ
มาตรฐานสากล ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ะทํ า ให้ เครื่ อ งหมายของดุ ล บั ญ ชี
แตกต่างไปจากเดิม โดยเดิม เครื่องหมายบวกหมายถึง ต่างประเทศ
เกินดุล และประเทศไทยขาดดุล ในทางกลับกัน หากดุลบัญชี มี
เครื่องหมายเป็นลบ แสดงว่า ประเทศไทยเกินดุล
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ด้านรายได้
รายได้ประชาชาติ หรือ National Income ประกอบด้วยผลตอบแทนปัจจัยการผลิต คือ แรงงาน ที่ดิน ทุน และ
การประกอบการ ตั้งแต่ปี 2533-2552 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อปี 3,975,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 88,926 ล้านบาท โดย
การปรับปรุงที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้
รายการ

การปรับปรุง

ค่าตอบแทนแรงงาน
(Compensation of employee)

1. ปรั บ ปรุ ง คุ้ ม รวมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทางด้ า นการผลิ ต พร้ อ มทั้ ง
ปรับปรุงค่าฐาน(benchmark) ที่มาจากการสํารวจ และสํามะโน
รวมทั้งข้อมูลตรงจากแหล่งข้อมูล .ให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัย
2. จัดจํา แนกรายการให้ทันสมัยตามนิยามของบัญ ชีประชาชาติ
มาตรฐานสากล โดยแยกรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วนคือ
• Wages and salaries
• Employers’ social contribution ซึ่งประกอบด้วย 2
ส่วน คือ Employers' actual social contributions
และ Employers' imputed social contributions

รายได้จากทรัพย์สินของครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงกําไร
(Households property income receivable)

1. ปรับปรุงข้อมูลในรายละเอียดให้ทันสมัยตามแหล่งข้อมูล
2. ปรับปรุงวิธีคํานวณรายการ เงินผลประโยชน์ ที่ครัวเรือนได้รับ
จากกองทุนที่อยู่ในแผนประกันสังคม (เฉพาะส่วนกองทุนที่อยู่ใน
ความดูแลของรัฐบาล) ให้สอดคล้อง กับการจัดทําบัญชีรัฐบาล
ตามนิ ยามของการจั ดทํ าบั ญชี ป ระชาชาติ มาตรฐานสากลชุ ด
ล่าสุด

รายจ่ายจากทรัพย์สินของครัวเรือน และสถาบันไม่แสวงกําไร
(Households property income payable)

1. ปรับปรุงข้อมูลในรายละเอียดให้ทันสมัยตามแหล่งข้อมูล
2. เพิ่ ม เติ ม รายการย่ อ ยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทางด้ า นรายรั บ ของ
ครัวเรือนฯ ประกอบด้วย รายการค่าเช่าที่ดินจ่าย และ รายการ
เงิ น ผลประโยชน์ ที่ ค รั ว เรื อ นจ่ า ยคื น เข้ า กองทุ น ที่ อ ยู่ ใ นแผน
ประกันสังคม(เฉพาะส่วนกองทุนที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาล)

การออมของครัวเรือน

1. ปรับปรุงการจัดจําแนกรายการให้ทันสมัย ทั้งด้านรับและจ่าย
ตามรูปแบบการจัดทําบัญชีรายได้ประชาชาติสากลชุดล่าสุด
2. ปรับปรุงวิธีคํานวณ โดยบวกเพิ่ม รายการ Adjustment for
change the pension entitlements ซึ่งหมายถึงสิทธิที่
ครัวเรือนสามารถได้รับผลประโยชน์ จากกองทุนที่อยู่ในแผน
ประกันสังคม(เฉพาะส่วนกองทุนที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาล)

รายรับรัฐบาลรวม (Total gross Income)

1. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และครอบคลุม
กิจกรรมของเงินนอกงบประมาณให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะในส่วน
ของกองทุน เงินทุนหมุนเวียน หน่วยงานในกํากับของรัฐ และ
องค์การมหาชน
2. ปรับปรุงการจัดทํา การนําเสนอ และการจําแนกหมวดหมู่
รายการต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ
สากล 2008 SNA โดยการปรับปรุงที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้
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รายการ

การปรับปรุง
• รายได้ กํ า ไรนํ า ส่ ง รั ฐ (Profit of
government
enterprises) รายการต่าง ๆ เดิมที่ได้บันทึกไว้ที่รายนี้ก็
คือรายได้นําส่งรัฐของรัฐวิสาหกิจ ตามระบบ 2008 SNA
นั้นได้จําแนกรายการดังกล่าวไว้ที่รายการ Dividends
• ดอกเบี้ย (Interest) ตามระบบเดิมนั้นไม่ได้รวม FISIM ไว้
แต่ตามระบบใหม่ ได้รวมรายการ FISIM ไว้ด้วย ทั้งด้าน
รายรับ และรายจ่าย
• รายการ Unclassifiable รายการต่าง ๆ เดิมที่ได้บันทึกไว้
ที่รายการนี้คือรายการรายรับลบรายจ่ายของกองทุน และ
เงินทุ นหมุนเวียน
ได้ จําแนกไปบั นทึก ไว้ที่รายการ
Dividends
• รายได้จากภาษีทางอ้อม (Indirect taxes) รายการภาษี
ต่าง ๆ เดิมที่ได้บันทึกไว้ที่รายการนี้ ได้จําแนกไปบันทึกไว้
ที่รายการต่าง ๆ ดังนี้ (1) รายการ Taxes on products
เช่น รายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
รถจัก รยานยนต์ ภาษี สุร าและแสตมป์ สุร า เป็ นต้ น (2)
รายการ Other taxes on production เช่น รายการ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษี
สถานบริการ ค่าใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตอื่น เป็นต้น
• รายได้ภ าษี จ ากนิ ติ บุ คคล (Direct
taxes
on
corporations) รายการภาษีต่ าง ๆ เดิ มที่ไ ด้บันทึ กไว้ ที่
รายการนี้ ได้จําแนกไปบันทึกไว้ที่รายการ Taxes on
income เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินไดัปิโตรเลียม
เป็นต้น
• รายได้ภ าษีบุ คคลธรรมดา (Direct
taxes
on
households) รายการภาษี ต่ า ง ๆ เดิ ม ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้ ที่
รายการนี้ ได้จําแนกไปบันทึกไว้ที่รายการ Taxes on
income เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• รายได้เงินโอนจากนิติบุคคล (Current transfers from
corporations) รายการรายได้ต่าง ๆ เดิมที่ได้บันทึกไว้ที่
รายการนี้ ได้ จํ า แนกไปบั น ทึ ก ไว้ ที่ ร ายการ Other
current taxes เช่นรายการ ค่าแสตมป์ฤชากร
• รายได้เงินโอนจากบุคคลธรรมดา (Current transfers
from households and private non-profit
institutions) รายการรายได้ต่าง ๆ เดิมที่ได้บันทึกไว้ที่
รายการนี้ ได้ จํ า แนกไปบั น ทึ ก ไว้ ที่ ร ายการ Other
current taxes เช่น ภาษีการเดินทาง ภาษีทรัพย์สิน ค่า
ใบอนุญาตต่างด้าว เป็นต้น
• รายรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Current transfers
from the ROW) ตามระบบใหม่ไม่มี ดังนั้นรายการ
รายได้ต่าง ๆ เดิมที่ได้บันทึกไว้ที่รายการนี้ ได้จําแนกไป
บั น ทึ ก ไว้ ที่ ร ายการ Current
international
cooperation ด้าน Resources
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รายการ

เงินออมสุทธิของรัฐบาล (Savings, net)

การปรับปรุง
• เงินผลประโยชน์จากการประกันสังคม (Social security
benefit) รายการรายจ่ า ยต่ า ง ๆ เดิ ม ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้ ที่
รายการนี้ ได้จําแนกไปบันทึกไว้ที่รายการต่าง ๆ ดังนี้ (1)
Social security benefits, reimbursements เช่น
รายการ ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก ค่าอวัยวะเทียม /
อุปกรณ์บําบัด ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ค่าปลูก
ถ่ายไขกระดูก เป็นต้น (2) Other social security
benefits in kind เช่นรายการ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพใน
การทํางาน ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย ค่าคลอด
บุตร เป็นต้น (3) Social security benefits in cash
เช่ น รายการ ค่ า ทดแทน เงิ น ทดแทนขาดรายได้ เงิ น
สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร เป็นต้น
• รายจ่ายเงินโอนให้แก่ครัวเรือน (Current transfers to
households) รายการรายจ่ายต่าง ๆ เดิมที่ได้บันทึกไว้ที่
รายการนี้ ได้จําแนกไปบันทึกไว้ที่รายการต่าง ๆ ดังนี้ (1)
รายการ Social assistance benefits in cash เช่น
รายการ เงินสมทบรัฐบาล (กรณีสงเคราะห์บุตรและชรา
ภาพ) เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พิ เ ศษกรณี เ สี ย ชี วิ ต เป็ น ต้ น (2)
Social assistance benefits in kind เช่นรายการ
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย
รายหัว ค่าบริการกรณีค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้น (3) รายการ
Miscellaneous current transfers เช่นรายการ เช็ค
ช่วยชาติ 2,000 บาท เป็นต้น (4) รายการ Other
capital transfers (payable) เช่นรายการ เงินทุน
สงเคราะห์เจ้าของสวนยางทั้งในรูปของเงินสดและวัสดุ
• รายจ่ายเงินโอนให้ต่างประเทศ (Current transfers to
the ROW) รายการรายจ่ายต่าง ๆ เดิมที่ได้บันทึกไว้ที่
รายการนี้ ได้ จํ า แนกไปบั น ทึ ก ไว้ ที่ ร ายการ Current
international cooperation ด้าน Uses
ปรับปรุงวิธีคาํ นวณ โดยหัก รายการ Adjustment for change
the pension entitlements ซึ่งหมายถึงรายได้จากการลงทุน
จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญตามสิทธิ จากกองทุนที่อยู่ในแผน
ประกันสังคม (เฉพาะส่วนกองทุนทีอ่ ยู่ในความดูแลของรัฐบาล)

National Income of Thailand, chain volume measures 1990-2010 edition
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๕๓

