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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการออก  การซ้ือขาย  การโอน 

และการใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  และมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติการบริหาร 
หนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
การออกตราสารหนี้ 

 
 

ขอ ๑ กระทรวงการคลังจะออกตราสารหนี้  ดังตอไปนี้ 
(๑) ต๋ัวเงินคลัง 
(๒) พันธบัตร 
(๓) ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
การออกตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งจะมีใบตราสารหรือไรใบตราสารก็ได 
ขอ ๒ ตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ กระทรวงการคลังอาจมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือนิติบุคคลอื่น 

เปนนายทะเบียนก็ได 
ขอ ๔ ใหนายทะเบียนมีหนาที่ จัดทําทะเบียนตราสารหนี้ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

และเก็บรักษาทะเบียนตราสารหนี้ดวย 
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ทะเบียนตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองแสดงชื่อผูทรงตราสารหนี้และรายละเอียด 
ที่จําเปนเกี่ยวกับตราสารหนี้ 

ขอ ๕ ใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดเปน
ผูรับฝากตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสาร 

ขอ ๖ ผูทรงตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารซึ่งประสงคจะเปลี่ยนเปนประเภทไรใบตราสาร  
ใหแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้พรอมทั้งสงมอบใบตราสารดวย 

ผู รับฝากตราสารหนี้ตองแจงการเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้และสงมอบใบตราสารนั้น 
ตอนายทะเบียน 

ขอ ๗ ผูทรงตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสารซึ่งประสงคจะเปลี่ยนเปนประเภทมีใบตราสาร  
ใหแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้ที่ตนฝากตราสารหนี้ไว 

ผูรับฝากตราสารหนี้ตองแจงการเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ไปยังนายทะเบียน  เพื่อให 
นายทะเบียนออกใบตราสารใหแกผูทรงตราสารหนี้นั้น 

ขอ ๘ ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนตัวแทนของกระทรวงการคลังในการจายเงินสําหรับ
ต๋ัวเงินคลังและพันธบัตร 

หมวด  ๒ 
การซื้อขายตราสารหนี้ 

 
 

ขอ ๙ กระทรวงการคลังอาจมอบหมายใหนิติบุคคลอื่นนอกจากธนาคารแหงประเทศไทย
เปนผูจัดจําหนายตราสารหนี้ก็ได 

ในกรณีที่กระทรวงการคลังมอบหมายใหนิ ติบุคคลอื่นเปนผู จัดจําหนายตราสารหนี้ 
ตองคํานึงถึงความสามารถในการกระจายตราสารหนี้และความเหมาะสมของคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวกับ  
การจัดจําหนายตราสารหนี้ 

ขอ ๑๐ นิติบุคคลผูจัดจําหนายตราสารหนี้ตามขอ  ๙  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนสถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดต้ัง  และ 
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(๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอการจัดจําหนายตราสารหนี้ 

สวนที่  ๑ 
ต๋ัวเงินคลัง 

 
 

ขอ ๑๑ การจัดจําหนายต๋ัวเงินคลังใหกระทําโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือ
วิธีการเสนอซื้อ  ทั้งนี้  วิธีการเสนอซื้อจะกระทําไดตอเมื่อมีการจัดจําหนายต๋ัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอ
ประมูลอัตราผลตอบแทนในคราวเดียวกัน 

ขอ ๑๒ ในการจัดจําหนายต๋ัวเงินคลังตามขอ  ๑๑  ใหกระทรวงการคลังออกประกาศ  โดยมี
รายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

(๑) วงเงินและอายุของต๋ัวเงินคลัง 
(๒) สัดสวนการจัดจําหนายต๋ัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือ 

วิธีการเสนอซื้อ 
(๓) วิธีการและเง่ือนไขในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือการเสนอซื้อและ 

การจัดสรรต๋ัวเงินคลัง 
(๔) เบี้ยปรับหรือการเลิกสัญญาในกรณีที่ชําระเงินคาต๋ัวเงินคลังลาชาหรือไมชําระ  (ถามี) 
ขอ ๑๓ การจัดจําหนายต๋ัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนมีหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูมีสิทธิเสนอประมูล  ไดแก  ธนาคาร  สถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยแตงต้ัง

ใหเปนผูคาหลัก  และนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
(๒) ผูมีสิทธิเสนอประมูลตาม  (๑)  ที่ประสงคจะเสนอประมูลตองสงคําเสนอตามแบบที่

กระทรวงการคลังประกาศกําหนดไปยังธนาคารแหงประเทศไทย 
(๓) ภายใตบังคับขอ  ๑๖  ใหกระทรวงการคลังจัดสรรต๋ัวเงินคลังใหแกผูเสนอประมูลที่เสนอ

อัตราผลตอบแทนต่ําสุดกอน  แลวจึงจัดสรรใหแกผูเสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนสูงข้ึนไป
ตามลําดับ  โดยไมเกินวงเงินที่กําหนดในวันประมูลนั้น  ๆ  และแจงผลใหผู เสนอประมูลทราบ 
ในวันประมูลนั้น 
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ในกรณีที่มีผูเสนออัตราผลตอบแทนตํ่าสุดหลายราย  และจํานวนที่ขอประมูลเมื่อรวมกันแลว
เกินวงเงินที่กําหนดไว  ใหจัดสรรต๋ัวเงินคลังแกบุคคลดังกลาวเฉลี่ยตามสัดสวนจํานวนที่ผูเสนอประมูล
ไดเสนอขอประมูล  หากมีเศษเหลือ  ใหจัดสรรใหแกผูที่เสนอประมูลเปนรายแรกกอน 

(๔) ผู เสนอประมูลที่ไดรับการจัดสรรต๋ัวเงินคลังจะตองชําระเงินคาต๋ัวเงินคลังที่ไดรับ 
การจัดสรร  โดยยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูที่ธนาคารแหง
ประเทศไทย  หรือโอนเงินเขาบัญชี  “กระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้”  ที่ธนาคารแหงประเทศไทย  
ทั้งนี้  ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต 

ขอ ๑๔ การจัดจําหนายต๋ัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอซื้อมีหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูมีสิทธิเสนอซื้อ  ไดแก  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
(๒) ผูมีสิทธิเสนอซ้ือตาม  (๑)  ที่ประสงคจะเสนอซื้อตองย่ืนคําเสนอตอสถาบันการเงิน 

ที่ธนาคารแหงประเทศไทยแตงต้ังใหเปนผูคาหลัก  หรือหนวยงานอื่นที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด  
โดยระบุจํานวนที่ขอซ้ือและคํารับรองวาจะยอมรับอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของผูที่ประมูลไดในวันที่มี
การประมูลอัตราผลตอบแทนในคราวเดียวกันนั้น  ทั้งนี้  ตามแบบที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

(๓) เมื่อไดรับคําเสนอแลว  ใหสถาบันการเงินหรือหนวยงานอื่นตาม  (๒)  สงคําเสนอนั้น 
ไปยังธนาคารแหงประเทศไทย 

(๔) ใหกระทรวงการคลังจัดสรรต๋ัวเงินคลังใหแกผูเสนอซื้อตามเง่ือนไขที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกาํหนด 

(๕) ผูเสนอซื้อที่ไดรับการจัดสรรต๋ัวเงินคลังจะตองชําระเงินคาต๋ัวเงินคลังที่ไดรับการจัดสรร
ใหแกสถาบันการเงินหรือหนวยงานอื่นตาม  (๒)  ซ่ึงตนไดย่ืนคําเสนอซื้อ  โดยสถาบันการเงินหรือ
หนวยงานอื่นนั้นจะตองรับผิดชอบในการชําระเงินตอธนาคารแหงประเทศไทย  โดยยินยอมใหธนาคาร
แหงประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย  หรือโอนเงินเขาบัญชี  
“กระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้”  ที่ธนาคารแหงประเทศไทย  ทั้งนี้  ตามระเบียบธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต 

ขอ ๑๕ คํา เสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือคํา เสนอซื้อ   ใหสงโดยวิธีการทาง
อิ เล็กทรอนิกสไปยังธนาคารแหงประเทศไทยตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยว าดวย 
การใหบริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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ในกรณีที่มีเหตุขัดของทําใหไมสามารถสงคําเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือคําเสนอซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งได  ใหสงคําเสนอไปยังธนาคารแหงประเทศไทยตามแบบ
และวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ กระทรวงการคลังอาจไมพิจารณาจัดสรรต๋ัวเงินคลังใหแกผูเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทนรายหนึ่งรายใดหรือทุกราย  สําหรับจํานวนที่ขอประมูลทั้งหมดหรือบางสวนในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีการเสนออัตราผลตอบแทนบิดเบือนราคาตลาดอยางมีนัยสําคัญ 
(๒) มีการเสนออัตราผลตอบแทนสูงเกินกวาที่กระทรวงการคลังจะรับไดอันเนื่องมาจาก 

เกิดความผันผวนทางการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือสังคมในประเทศหรือตางประเทศ   ซ่ึงกอใหเกิด
ผลกระทบตอตลาดการเงิน 

ในกรณีที่ไมมีผูไดรับการจัดสรรต๋ัวเงินคลังในการจัดจําหนายตามวรรคหนึ่ง  ใหกระทรวงการคลัง
ประกาศยกเลิกการจัดจําหนายต๋ัวเงินคลังในสวนนั้นหรือคร้ังนั้น 

ขอ ๑๗ เมื่อไดประกาศยกเลิกการจัดจําหนายต๋ัวเงินคลังตามขอ  ๑๖  วรรคสอง  หรือการจัด
จําหนายต๋ัวเงินคลังไมเต็มตามวงเงินที่ประกาศกําหนดตามขอ  ๑๒  กระทรวงการคลังจะนําวงเงิน 
ที่ยกเลิกหรือวงเงินที่เหลือนั้นไปรวมกับวงเงินการจัดจําหนายต๋ัวเงินคลังในงวดตอ  ๆ  ไปก็ได 

ขอ ๑๘ ในการใชเงินตามต๋ัวเงินคลัง  ใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินใหแกผูทรงต๋ัวเงินคลงั
ตามที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน  โดยในกรณีที่เปนต๋ัวเงินคลังประเภทมีใบตราสาร  การโอนเงิน 
จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับคืนใบตราสารแลว 

สวนที่  ๒ 
พันธบตัร 

 
 

ขอ ๑๙ การจัดจําหนายพันธบัตรใหกระทําโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน  วิธีการ
เสนอซื้อ  หรือวิธีการจําหนายโดยตรง  ทั้งนี้  วิธีการเสนอซื้อจะกระทําไดตอเมื่อมีการจัดจําหนาย
พันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในคราวเดียวกัน 
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ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารหนี้สาธารณะจะใชวิธีการจําหนาย 
โดยเฉพาะเจาะจงหรือวิธีการตกลงราคาตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนดเปนคร้ังคราวก็ได 

ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  มาใชกับ      
การจัดจําหนายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อโดยอนุโลม 

ขอ ๒๑ การจัดจําหนายพันธบัตรโดยวิธีการจําหนายโดยตรงมีหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหกระทรวงการคลังจัดทําหนังสือเชิญชวนเผยแพร เปนการทั่วไป   ซ่ึงอยางนอย 

ตองกําหนดเกี่ยวกับวงเงิน  อายุของพันธบัตร  อัตราดอกเบี้ย  เง่ือนไขการโอนสิทธิ  ขอจํากัดการใช
พันธบัตรเปนหลักประกัน  และเง่ือนไขการขายคืนพันธบัตร 

(๒) ผูมีสิทธิซ้ือ  ไดแก  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคลที่ไมมุงแสวงหากําไร  หรือนิติบุคคลอื่น
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

(๓) ผูมีสิทธิซ้ือตาม  (๒)  ที่ประสงคจะซ้ือพันธบัตรตองสงคําเสนอโดยระบุจํานวนที่ขอซ้ือ      
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดไปยังผูจัดจําหนายตราสารหนี้ 

(๔) ใหกระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจําหนายพันธบัตร  
โดยคํานึงถึงการกระจายการถือพันธบัตร  ความเปนธรรม  และความโปรงใส 

ในกรณีที่จัดจําหนายพันธบัตรไดไมเต็มตามวงเงินที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวนตาม  (๑)  
กระทรวงการคลังจะนําวงเงินที่เหลือนั้นไปรวมกับวงเงินในการจัดจําหนายพันธบัตรในงวดตอ   ๆ ไปก็ได 

ขอ ๒๒ ในการชําระดอกเบี้ยของพันธบัตร  ใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินใหแก 
ผูทรงพันธบัตรหรือบุคคลอื่นตามคํารองขอของผูทรงพันธบัตร  ทั้งนี้  ตามที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน 

ขอ ๒๓ ใหนําความในขอ  ๑๘  มาใชกับการใชเงินตามพันธบัตรโดยอนุโลม 

สวนที่  ๓ 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 

 
 

ขอ ๒๔ การออกและการจัดจําหนายต๋ัวสัญญาใชเงินใหกระทําโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทน  เวนแตในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารหนี้สาธารณะจะใชวิธีการ  
ตกลงราคาก็ได 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๒๕ การออกและการจัดจําหนายต๋ัวสัญญาใช เ งินโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทนมีหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหกระทรวงการคลังสงหนังสือเชิญเขาประมูลไปยังสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล 
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร  โดยหนังสือเชิญ 
เขาประมูลอยางนอยตองกําหนดเกี่ยวกับวงเงิน  อายุของต๋ัวสัญญาใชเงิน  เง่ือนไขเกี่ยวกับการใชเงิน 
ตามต๋ัวกอนครบกําหนดเวลาใชเงิน  และเง่ือนไขอื่นที่จําเปนตอการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน 

(๒) ผูมีสิทธิเสนอประมูลตาม  (๑)  ที่ประสงคจะเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนตองสง 
คําเสนอโดยระบุอัตราผลตอบแทนตามแบบและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด   

(๓) ใหกระทรวงการคลังออกต๋ัวสัญญาใชเงินใหแกผูเสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทน
ตํ่าสุด  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๑๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๔) การชําระเงินคาต๋ัวสัญญาใชเงินใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๓ 
การโอนตราสารหนี้ 

 
 

ขอ ๒๖ การโอนต๋ัวเงินคลังหรือพันธบัตรประเภทที่มีใบตราสาร  ใหผูโอนและผูรับโอน    
ย่ืนหนังสือขอโอนสิทธิตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด  โดยแนบต๋ัวเงินคลังหรือ
พันธบัตรที่จะโอนดวย 

เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบความถูกตองแลว  ใหบันทึกการโอนและลงลายมือชื่อในต๋ัวเงินคลัง
หรือพันธบัตรนั้น  และสงมอบใหแกผูรับโอน  รวมทั้งบันทึกการโอนในทะเบียนต๋ัวเงินคลังหรือ
พันธบัตรดวย 

ขอ ๒๗ การโอนต๋ัวเงินคลังหรือพันธบัตรประเภทไรใบตราสาร  ใหผูฝากตราสารหนี้ซ่ึงเปน
ผูโอนแจงไปยังผูรับฝากตราสารหนี้นั้นตามแบบหรือวิธีการที่ผูรับฝากตราสารหนี้กําหนด 

การโอนต๋ัวเงินคลังหรือพันธบัตรตามวรรคหนึ่ง  ใหมีผลสมบูรณเมื่อผูรับฝากตราสารหนี้   
ไดบันทึกในบัญชีของผูฝากตราสารหนี้ซ่ึงเปนผูรับโอนแลว 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๒๘ การโอนต๋ัวสัญญาใช เ งินให เปนไปตามบทบัญญั ติว าดวยต๋ัวสัญญาใช เ งิน 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

หมวด  ๔ 
การใชตราสารหนี้เปนหลักประกันและการบังคับหลักประกัน 

 
 

ขอ ๒๙ ใหนําบทบัญญัติลักษณะ  ๑๓  ในบรรพ  ๓  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาใชบังคับกับการใชตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารเปนหลักประกันโดยวิธีจํานําโดยอนุโลม  ทั้งนี้
เวนแตที่ไดบัญญัติไวโดยเฉพาะแลวในหมวดนี้ 

ขอ ๓๐ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗๔๘   (๑)  (๒)  และ  (๓)  มาตรา  ๗๕๔  วรรคสอง   
มาตรา  ๗๕๕  มาตรา  ๗๕๖  มาตรา  ๗๕๘  มาตรา  ๗๖๑  มาตรา  ๗๖๗  มาตรา  ๗๖๘  และมาตรา  ๗๖๙  (๑)  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาใชบังคับกับการใชตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสาร 
เปนหลักประกัน  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๑ วิธีการใชตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสารเปนหลักประกันและการถอนประกัน 
ตราสารหนี้ดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ  ๓๒  และขอ  ๓๓  เวนแตในกรณีที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูรับฝากตราสารหนี้  ใหเปนไป 
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอ ๓๒ ในการใชตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสารเปนหลักประกัน  ใหผูใหหลักประกัน
และผูรับหลักประกันแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้ตามแบบที่ผูรับฝากตราสารหนี้กําหนด 

การใชตราสารหนี้เปนหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ใหมีผลสมบูรณเมื่อผูรับฝากตราสารหนี้ 
ไดบันทึกการใชตราสารหนี้นั้นเปนหลักประกันในบัญชีของผูรับหลักประกันแลว 

เมื่อผูรับหลักประกันรองขอ  ใหผูรับฝากตราสารหนี้ออกหลักฐานเพื่อยืนยันการใชตราสารหนีน้ัน้
เปนหลักประกันใหแกผูรับหลักประกัน 

ขอ ๓๓ การถอนประกันตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสาร  ใหผูใหหลักประกันและผูรับ
หลักประกันแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้ตามแบบที่ผูรับฝากตราสารหนี้กําหนด 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เมื่อผูรับฝากตราสารหนี้ไดตรวจสอบความถูกตองแลว  ใหบันทึกการถอนประกันตราสารหนี้นั้น
ในบัญชีของผูรับหลักประกัน 

ขอ ๓๔ การบังคับหลักประกันใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ตราสารหนี้ถึงกําหนดชําระ  ใหผูรับหลักประกันเรียกเก็บเงินตามตราสารหนี้ 

ในวันถึงกําหนด  โดยไมตองบอกกลาวแกผูใหหลักประกัน 
(๒) ในกรณีที่ตราสารหนี้ยังไมถึงกําหนดชําระ  ใหผูรับหลักประกันบอกกลาวเปนหนังสือ       

ไปยังผูใหหลักประกันเพื่อใหชําระหนี้ภายในเวลาอันควร  หากผูใหหลักประกันไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว        
ผูรับหลักประกันจะนําตราสารหนี้ที่วางหลักประกันไปขายทอดตลาดหรือขายในตลาดซื้อขายตราสารหนี้        
ที่ทําการซื้อขายโดยทั่วไปก็ได 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตราครุฑ) 
 

หนวยละ .................. 
ตั๋วเงินคลังเลขที่....................                                                                                                               เลขทะเบียน................... 
 
 

(ชื่อรุน) 
 
   ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ตั๋วเงินคลังฉบับนี้แสดงสิทธิของ.............................................................................................................................. 
 ที่จะไดรับใชเงินจํานวน..........................................................................................................................................................บาท 
 (..............................................................................................................................................................) จากกระทรวงการคลัง 
 ในวันที่......................................................................... 
  

            วันที่.........................................พ.ศ. .... 
             

ตราสุริยะมณฑลนอย 
             
             
                                                                                ........................................................ 
                                         รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
         ..............................................     
                    นายทะเบียน  



(ตราครุฑ) 
 

หนวยละ .................. 
พันธบัตรที่.................                                                                                                                                     เลขทะเบียน................... 
 
 

(ชื่อรุน) 
 
   กระทรวงการคลังสัญญาวา ผูทรงพันธบัตรฉบับนี้ คือ................................................................................................... 

มีสิทธิจะไดรับใชเงินตามพนัธบัตร จํานวน .................................................................................................................................บาท 
(...............................................................................) ในวันที่................................................................................................... 
และในระหวางที่พันธบัตรยังมีอายุอยูมีสิทธิจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ......................................................................................ตอป 
โดยชําระในวันที่.........................................................และมีสิทธิโอนกรรมสิทธิห์รือจํานําพันธบัตรฉบับนี้ได ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว 
ดานหลังแหงพันธบัตรฉบับนี้ 

  
            วันที่.........................................พ.ศ. .... 
             

ตราสุริยะมณฑลนอย 
             
             
                     .......................................................... 

                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
           ............................................... 

 นายทะเบียน 



 
 
 

(ตราครุฑ) 
 
 

ตั๋วสัญญาใชเงิน 
 
เลขท่ี...................... 
วันที่ออกต๋ัวสัญญาใชเงิน.......................................... 
สถานท่ีออกต๋ัวสัญญาใชเงิน....................................... 
สถานท่ีใชเงิน.......................................................... 
 
 
  กระทรวงการคลังสัญญาวาจะชําระเงินจํานวน......................................................บาท 
(........................................) ในวันที่..............................................และในระหวางที่ต๋ัวสัญญาใชเงิน

มีอายุอยูจะชําระดอกเบี้ยในอัตรา................................................................................................... 
ใหแก.........................................................ภายในวันที่............................................................... 
 
 
 
 
       ......................................................... 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  แหง
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  บัญญัติใหการออกตราสารหนี้  การซ้ือขายตราสารหนี้  
การโอนตราสารหนี้  การใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน  การบังคับหลักประกัน  และการมอบหมายใหบุคคล
จัดจําหนาย  ใหเปนไปตามแบบ  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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