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คู่มือส าหรับประชาชน: การอนุญาตให้นิตบุิคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ
ไทย (Baht Bond) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การอนญุาตให้นิตบิคุคลตา่งประเทศออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้สกลุเงินบาทในประเทศไทย (Baht Bond) 
2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

    1) ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การอนญุาตให้ออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้สกลุเงินบาทในประเทศไทย 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ       0  วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  ราย 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 42  ราย  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 1  ราย 

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การอนญุาตให้นิตบิคุคลตา่งประเทศออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้สกลุเงินบาทในประเทศ
ไทย (Baht Bond)  

11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการ สว่นนโยบายตลาดตราสารหนีร้ะหวา่งประเทศ ส านกัพฒันาตลาดตราสารหนี ้ส านกังาน

บริหารหนีส้าธารณะ อาคารทิปโก้ ชัน้ 32 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (การย่ืนหนงัสือขออนญุาตฯ ในแตล่ะรอบการย่ืนค าขอ กรณีท่ีวนัสดุท้ายของเดือนนัน้ๆ ตรงกบั
วนัหยดุราชการ ให้ย่ืนภายในวนัท าการวนัสดุท้ายของเดือนนัน้ๆ) 
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       2) สถานที่ให้บริการ ไปรษณีย์ถึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั ถนนพระรามท่ี 6   
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / ไปรษณีย์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (ในกรณีท่ีย่ืนหนงัสือขออนญุาตฯ ทางไปรษณีย์ ขอให้แจ้งความประสงค์แก่ส านกังานบริหาร 
หนีส้าธารณะทางโทรศพัท์ หมายเลข 02 271 7999 ตอ่ 5805, 5812, 5815 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) ท่ี bahtbond@pdmo.go.th ก่อน และให้ด าเนินการสง่หนงัสือขออนญุาตฯ ภายในชว่งระยะเวลาการ
ย่ืนขออนญุาตรอบนัน้ๆ) 

     3) สถานที่ให้บริการ bahtbond@pdmo.go.th /อีเมล์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ (ผู้ประสงค์ท่ีจะย่ืนหนงัสือขออนญุาตฯ ผ่านทาง Email ขอให้แนบหนงัสือขออนญุาตฯ ในรูปแบบ
ไฟล์ บนัทกึเป็น pdf file สง่มาท่ี Email: bahtbond @ pdmo.go.th แล้วจงึด าเนินการสง่หนงัสือขออนญุาตฯ 
ภายในชว่งระยะเวลาท่ีก าหนดในรอบการย่ืนขออนญุาต) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ประสงค์จะย่ืนขออนญุาตออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้สกลุเงินบาทในประเทศไทยจะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
      1)  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามสนธิสญัญาใดๆ ไม่ว่าประเทศไทยจะเป็นภาคีสนธิสญัญานัน้  
หรือไม ่

2) หนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือสถาบนัการเงินของรัฐบาลตา่งประเทศท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
       จดัตัง้ขึน้ 

     3) นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของตา่งประเทศ 
 4) นิตบิคุคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) ซึง่จดัตัง้ขึน้เพ่ือด าเนินการแปลงสินทรัพย์เป็น 

      หลกัทรัพย์ (Securitization) โดยผู้ มีสิทธิเสนอโครงการ (Originator) เป็นหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาล            
      ตา่งประเทศ หรือนิติบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศ 

2. ผู้ประสงค์จะย่ืนขออนญุาตออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้สกลุเงินบาทในประเทศไทยจะต้องจดัท าหนงัสือขออนญุาต 
  ย่ืนตอ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั โดยมีรายละเอียดในหนงัสือขออนญุาต ดงันี  ้
 1) วตัถปุระสงค์ในการออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
 2) ประเภทและอายขุองพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
 3) วงเงิน 
 4) วิธีการจดัจ าหนา่ย 
 5) ก าหนดเวลาในการออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
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 6) การใช้เงินท่ีได้จากการออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
 7) การท าธุรกรรม Swap เงินบาทเป็นเงินตราตา่งประเทศ (ถ้ามี) 
 8) อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้อนญุาตหรือผู้ค า้ประกนั 
 9) หลกัประกนั (ถ้ามี) 
      10) เอกสารประกอบอ่ืนๆ เชน่ รายงานประจ าปี ประสบการณ์การออกตราสารหนีใ้นประเทศอ่ืน ความสมัพนัธ์ 
กบัประเทศไทย เป็นต้น 

3. ผู้ประสงค์จะย่ืนขออนญุาตออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้สกลุเงินบาทในประเทศไทย สามารถย่ืนหนงัสือขออนญุาต 
       ได้ปีละ 3 ครัง้ ในเดือนพฤศจิกายน มีนาคม และกรกฏาคมของทกุปี โดยผู้ได้รับอนญุาตจะต้องออก Baht Bond   

ภายในระยะเวลา 9 เดือน ตามชว่งรอบระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาต โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
      1) รอบการย่ืนขออนญุาตเดือนพฤศจิกายน : สามารถออก Baht Bond ได้ตัง้แตเ่ดือนมกราคม –  

                      กนัยายน ของปีถดัไป 
       2) รอบการย่ืนขออนญุาตเดือนมีนาคม :  สามารถออก Baht Bond ได้ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม –  
                 มกราคม ของปีถดัไป 
       3) รอบการย่ืนขออนญุาตเดือนกรกฎาคม :  สามารถออก Baht Bond ได้ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน –  

        พฤษภาคม ของปีถดัไป 
 

     หมายเหตุ  ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ี  
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ประสงค์จะย่ืนขออนญุาตออก
พนัธบตัรหรือหุ้นกู้สกลุเงินบาท
ในประเทศไทยจะต้องจดัท า
หนงัสือขออนญุาตฯ ย่ืนตอ่
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
(ในเดือนพฤศจิกายน มีนาคม 
และกรกฎาคม) เพ่ือย่ืนขอ
อนญุาตออกพนัธบตัรหรือหุ้นกู้

1 วนัท าการ กระทรวงการคลงั 
ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ  
ส านกัพฒันาตลาด
ตราสารหนี ้ 
 
 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สกลุเงินบาทในประเทศไทย  
และพนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วนและ
ข้อเท็จจริงของเอกสารหลกัฐาน
ในเบือ้งต้น 

2) การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
และรวบรวมข้อมลูของผู้ ย่ืนขอ
อนญุาตฯ พร้อมทัง้เสนอตอ่
คณะกรรมการพิจารณาค าขอ
อนญุาตฯ โดยจะด าเนินการ
พิจารณาค าขออนญุาตฯ
ภายหลงัสิน้สดุการย่ืนหนงัสือขอ
อนญุาตฯ ในรอบนัน้ๆ (ในเดือน
ธนัวาคม เมษายน และสิงหาคม) 
 

30 วนัท าการ กระทรวงการคลงั 
ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ  
ส านกัพฒันาตลาด
ตราสารหนี ้ 
 

(คณะกรรมการ
พิจารณาค าขอ
อนญุาตออก
พนัธบตัรหรือหุ้น
กู้สกลุเงินบาท
ในประเทศ  
ประกอบไปด้วย
ผู้แทนจาก
ส านกังานบริหาร 
หนีส้าธารณะ 
ธนาคารแหง่
ประเทศไทย 
และส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาด
หลกัทรัพย์) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ
จะจดัท าหนงัสือแจ้งผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
เสนอตอ่รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัเพ่ือพิจารณา
อนญุาต และแจ้งผลการพิจารณา

15 วนัท าการ กระทรวงการคลงั 
ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ  
ส านกัพฒันาตลาด
ตราสารหนี ้ 
 

ส านกังาน
บริหาร 
หนีส้าธารณะ 
ขอสงวนสิทธิ 
ในการแจ้งผล 
การพิจารณา 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อนญุาตให้ออกพนัธบตัรหรือ  
หุ้นกู้สกลุเงินบาทในประเทศไทย 

ตามก าหนดเวลา
หากเกิดเหตุ
สดุวิสยัหรือ         
การเปล่ียนแปลง
นโยบายอยา่งมี
นยัส าคญั 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   46  วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
        ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

- 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) รายงานประจ าปี 
(ถ้ามี) 

- 0 1 ชดุ (จดัท าโดย 
ผู้ประสงค์จะย่ืน
ขออนญุาต หรือ
ผู้แทน) 

2) รายงานข้อมลู
ประสบการณ์การ
ออกตราสารหนีใ้น
ประเทศอ่ืน (ถ้ามี) 

- 1 0 ชดุ (จดัท าโดย 
ผู้ประสงค์จะย่ืน
ขออนญุาต หรือ
ผู้แทน) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

3) รายงานข้อมลู
ความสมัพนัธ์กบั
ประเทศไทย (ถ้ามี)  

- 1 0 ชดุ (จดัท าโดย 
ผู้ประสงค์จะย่ืน
ขออนญุาต หรือ
ผู้แทน) 

 
16. ค่าธรรมเนียม  
      1) ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ – 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
      1) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั โทรศพัท์  

02 265 8050, 02 271 7999 
หมายเหตุ - 

      2) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์สง่ถึงศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ อาคารส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเหตุ - 

      3) ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน โทรศพัท์ 02 265 8050 ตอ่ 5128  โทรสาร 02 273 9147 
หมายเหตุ - 

      4) ช่องทางการร้องเรียน Email: bahtbond@pdmo.go.th 
หมายเหตุ - 

      5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

      - 

19. หมายเหตุ - 
 


