
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการออก การซื้อขาย การโอน 

และการใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติการ

บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

 
หมวด ๑ 

การออกตราสารหนี ้
   

 
ขอ ๑  กระทรวงการคลังจะออกตราสารหนี้ ดังตอไปนี ้
(๑) ตั๋วเงินคลัง 
(๒) พันธบัตร 
(๓) ตั๋วสัญญาใชเงิน 
การออกตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งจะมีใบตราสารหรือไรใบตราสารก็ได 
 
ขอ ๒  ตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ 
 
ขอ ๓  กระทรวงการคลังอาจมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือนิติ

บุคคลอื่นเปนนายทะเบียนก็ได 
 
ขอ ๔  ใหนายทะเบียนมีหนาที่จัดทําทะเบียนตราสารหนี้ใหถูกตองและเปน

ปจจุบันและเก็บรักษาทะเบียนตราสารหนี้ดวย 
ทะเบียนตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองแสดงชื่อผูทรงตราสารหนี้และ

รายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับตราสารหนี้ 
 
ขอ ๕  ใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังประกาศ

กําหนดเปนผูรับฝากตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสาร 
 
ขอ ๖  ผูทรงตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารซึ่งประสงคจะเปลี่ยนเปนประเภทไร

ใบตราสารใหแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้พรอมทั้งสงมอบใบตราสารดวย 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๕ ก/หนา ๑๗/๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับฝากตราสารหนี้ตองแจงการเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้และสงมอบใบตรา
สารนั้นตอนายทะเบียน 

 
ขอ ๗  ผูทรงตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสารซึ่งประสงคจะเปลี่ยนเปนประเภทมี

ใบตราสารใหแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้ที่ตนฝากตราสารหนี้ไว 
ผูรับฝากตราสารหนี้ตองแจงการเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ไปยังนายทะเบียน 

เพ่ือใหนายทะเบียนออกใบตราสารใหแกผูทรงตราสารหนี้นั้น 
 
ขอ ๘  ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนตัวแทนของกระทรวงการคลังในการ

จายเงินสําหรับตั๋วเงินคลังและพันธบัตร 
 

หมวด ๒ 
การซื้อขายตราสารหนี ้

   
 

ขอ ๙  กระทรวงการคลังอาจมอบหมายใหนิติบุคคลอื่นนอกจากธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนผูจัดจําหนายตราสารหนี้ก็ได 

ในกรณีที่กระทรวงการคลังมอบหมายใหนิติบุคคลอื่นเปนผูจัดจําหนายตราสาร
หนี้ตองคํานึงถึงความสามารถในการกระจายตราสารหนี้และความเหมาะสมของคาใชจายทั้งหมด
ที่เก่ียวกับการจัดจําหนายตราสารหนี้ 

 
ขอ ๑๐  นิติบุคคลผูจัดจําหนายตราสารหนี้ตามขอ ๙ ตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑) เปนสถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ 
(๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอการจัด

จําหนายตราสารหนี ้
 

สวนที่ ๑ 
ตั๋วเงินคลัง 

   
 

ขอ ๑๑  การจัดจําหนายตั๋วเงินคลังใหกระทําโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทนหรือวิธีการเสนอซื้อ ทั้งนี้ วิธีการเสนอซื้อจะกระทําไดตอเมื่อมีการจัดจําหนายตั๋วเงิน
คลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในคราวเดียวกัน 

 
ขอ ๑๒  ในการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังตามขอ ๑๑ ใหกระทรวงการคลังออก

ประกาศ โดยมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) วงเงินและอายุของตั๋วเงินคลัง 
(๒) สัดสวนการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน

หรือวิธีการเสนอซื้อ 
(๓) วิธีการและเงื่อนไขในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือการเสนอซื้อ

และการจัดสรรตั๋วเงินคลัง 
(๔) เบี้ยปรับหรือการเลิกสัญญาในกรณีที่ชําระเงินคาตั๋วเงินคลังลาชาหรือไม

ชําระ (ถามี) 
 
ขอ ๑๓  การจัดจําหนายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนมี

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ผูมีสิทธิเสนอประมูล ไดแก ธนาคาร สถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศ

ไทยแตงตั้งใหเปนผูคาหลัก และนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
(๒) ผูมีสิทธิเสนอประมูลตาม (๑) ที่ประสงคจะเสนอประมูลตองสงคําเสนอตาม

แบบที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดไปยังธนาคารแหงประเทศไทย 
(๓) ภายใตบังคับขอ ๑๖ ใหกระทรวงการคลังจัดสรรตั๋วเงินคลังใหแกผูเสนอ

ประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่ําสุดกอน แลวจึงจัดสรรใหแกผูเสนอประมูลที่เสนออัตรา
ผลตอบแทนสูงข้ึนไปตามลําดับ โดยไมเกินวงเงินที่กําหนดในวันประมูลนั้น ๆ และแจงผลใหผู
เสนอประมูลทราบในวันประมูลนั้น 

ในกรณีที่มีผูเสนออัตราผลตอบแทนต่ําสุดหลายราย และจํานวนที่ขอประมูลเมื่อ
รวมกันแลวเกินวงเงินที่กําหนดไว ใหจัดสรรตั๋วเงินคลังแกบุคคลดังกลาวเฉลี่ยตามสัดสวนจํานวน
ที่ผูเสนอประมูลไดเสนอขอประมูล หากมีเศษเหลือ ใหจัดสรรใหแกผูที่เสนอประมูลเปนรายแรก
กอน 

(๔) ผูเสนอประมูลที่ไดรับการจัดสรรตั๋วเงินคลังจะตองชําระเงินคาตั๋วเงินคลังที่
ไดรับการจัดสรร โดยยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย หรือโอนเงินเขาบัญชี “กระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้” ที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยทั้งนี้ ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต 

 
ขอ ๑๔  การจัดจําหนายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอซื้อมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
(๑) ผูมีสิทธิเสนอซื้อ ไดแก บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่กระทรวงการคลัง

ประกาศกําหนด 
(๒) ผูมีสิทธิเสนอซื้อตาม (๑) ที่ประสงคจะเสนอซื้อตองย่ืนคําเสนอตอสถาบัน

การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งใหเปนผูคาหลัก หรือหนวยงานอื่นที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด โดยระบุจํานวนที่ขอซื้อและคํารับรองวาจะยอมรับอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียของ
ผูที่ประมูลไดในวันที่มีการประมูลอัตราผลตอบแทนในคราวเดียวกันนั้น ทั้งนี้ ตามแบบที่
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เมื่อไดรับคําเสนอแลว ใหสถาบันการเงินหรือหนวยงานอื่นตาม (๒) สงคํา
เสนอนั้นไปยังธนาคารแหงประเทศไทย 

(๔) ใหกระทรวงการคลังจัดสรรตั๋วเงินคลังใหแกผู เสนอซื้อตามเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

(๕) ผูเสนอซื้อที่ไดรับการจัดสรรตั๋วเงินคลังจะตองชําระเงินคาตั๋วเงินคลังที่ไดรับ
การจัดสรรใหแกสถาบันการเงินหรือหนวยงานอื่นตาม (๒) ซึ่งตนไดย่ืนคําเสนอซ้ือ โดยสถาบัน
การเงินหรือหนวยงานอื่นนั้นจะตองรับผิดชอบในการชําระเงินตอธนาคารแหงประเทศไทย โดย
ยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
หรือโอนเงินเขาบัญชี “กระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้” ที่ธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ 
ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต 

 
ขอ ๑๕  คํา เสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือคํา เสนอซื้อ ใหสงโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสไปยังธนาคารแหงประเทศไทยตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการ
ใหบริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ในกรณีที่มีเหตุขัดของทําใหไมสามารถสงคําเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือ
คําเสนอซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งได ใหสงคําเสนอไปยังธนาคารแหง
ประเทศไทยตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

 
ขอ ๑๖  กระทรวงการคลังอาจไมพิจารณาจัดสรรตั๋วเงินคลังใหแกผูเสนอประมูล

อัตราผลตอบแทนรายหนึ่งรายใดหรือทุกราย สําหรับจํานวนที่ขอประมูลทั้งหมดหรือบางสวนใน
กรณีดังตอไปนี้ 

(๑) มีการเสนออัตราผลตอบแทนบิดเบือนราคาตลาดอยางมีนัยสําคัญ 
(๒) มีการเสนออัตราผลตอบแทนสูงเกินกวาที่กระทรวงการคลังจะรับไดอัน

เนื่องมาจากเกิดความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่ง
กอใหเกิดผลกระทบตอตลาดการเงิน 

ในกรณีที่ไมมีผูไดรับการจัดสรรตั๋วเงินคลังในการจัดจําหนายตามวรรคหนึ่ง ให
กระทรวงการคลังประกาศยกเลิกการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังในสวนนั้นหรือครั้งนั้น 

 
ขอ ๑๗  เมื่อไดประกาศยกเลิกการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังตามขอ ๑๖ วรรคสอง 

หรือการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังไมเต็มตามวงเงินที่ประกาศกําหนดตามขอ ๑๒ กระทรวงการคลัง
จะนําวงเงินที่ยกเลิกหรือวงเงินที่เหลือนั้นไปรวมกับวงเงินการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังในงวดตอๆ 
ไปก็ได 

 
ขอ ๑๘  ในการใชเงินตามตั๋วเงินคลัง ใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงนิใหแกผู

ทรงตั๋วเงินคลังตามที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน โดยในกรณีที่เปนตั๋วเงินคลังประเภทมีใบตราสาร 
การโอนเงินจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับคืนใบตราสารแลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๒ 
พันธบตัร 

   
 

ขอ ๑๙  การจัดจําหนายพันธบัตรใหกระทําโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทน วิธีการเสนอซื้อ หรือวิธีการจําหนายโดยตรง ทั้งนี้ วิธีการเสนอซื้อจะกระทําไดตอเมื่อ
มีการจัดจําหนายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในคราวเดียวกัน 

ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารหนี้สาธารณะจะใชวิธีการ
จําหนาย โดยเฉพาะเจาะจงหรือวิธีการตกลงราคาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดเปนครั้งคราวก็ได 

 
ขอ ๒๐  ใหนําความในขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗ มา

ใชกับการจัดจําหนายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อโดย
อนุโลม 

 
ขอ ๒๑  การจัดจําหนายพันธบัตรโดยวิธีการจําหนายโดยตรงมีหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี ้
(๑) ใหกระทรวงการคลังจัดทําหนังสือเชิญชวนเผยแพรเปนการทั่วไป ซึ่งอยาง

นอยตองกําหนดเกี่ยวกับวงเงิน อายุของพันธบัตร อัตราดอกเบี้ย เง่ือนไขการโอนสิทธิ ขอจํากัด
การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน และเง่ือนไขการขายคืนพันธบัตร 

(๒) ผูมีสิทธิซื้อ ไดแก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่ไมมุงแสวงหากําไร หรือนิติ
บุคคลอื่นตามที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

(๓) ผูมีสิทธิซื้อตาม (๒) ที่ประสงคจะซื้อพันธบัตรตองสงคําเสนอโดยระบุ
จํานวนที่ขอซื้อตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดไปยังผูจัดจําหนายตราสารหนี ้

(๔) ใหกระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจําหนาย
พันธบัตรโดยคํานึงถึงการกระจายการถือพันธบัตร ความเปนธรรม และความโปรงใส 

ในกรณีที่จัดจําหนายพันธบัตรไดไมเต็มตามวงเงินที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวน
ตาม (๑) กระทรวงการคลังจะนําวงเงินที่เหลือนั้นไปรวมกับวงเงินในการจัดจําหนายพันธบัตรใน
งวดตอๆ ไปก็ได 

 
ขอ ๒๒  ในการชําระดอกเบี้ยของพันธบัตร ใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงิน

ใหแกผูทรงพันธบัตรหรือบุคคลอื่นตามคํารองขอของผูทรงพันธบัตร ทั้งนี้ ตามที่ไดรับแจงจาก
นายทะเบียน 

 
ขอ ๒๓  ใหนําความในขอ ๑๘ มาใชกับการใชเงินตามพันธบัตรโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตั๋วสัญญาใชเงิน 
   

 
ขอ ๒๔  การออกและการจัดจําหนายตั๋วสัญญาใชเงินใหกระทําโดยวิธีการเสนอ

ประมูลอัตราผลตอบแทน เวนแตในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารหนี้
สาธารณะจะใชวิธีการตกลงราคาก็ได 

 
ขอ ๒๕  การออกและการจัดจําหนายตั๋วสัญญาใชเงินโดยวิธีการเสนอประมูล

อัตราผลตอบแทนมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
(๑) ใหกระทรวงการคลังสงหนังสือเชิญเขาประมูลไปยังสถาบันการเงินหรือนิติ

บุคคลที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร โดยหนังสือ
เชิญเขาประมูลอยางนอยตองกําหนดเกี่ยวกับวงเงิน อายุของตั๋วสัญญาใชเงิน เง่ือนไขเกี่ยวกับการ
ใชเงินตามตั๋วกอนครบกําหนดเวลาใชเงิน และเง่ือนไขอื่นที่จําเปนตอการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทน 

(๒) ผูมีสิทธิเสนอประมูลตาม (๑) ที่ประสงคจะเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน
ตองสงคําเสนอโดยระบุอัตราผลตอบแทนตามแบบและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓) ใหกระทรวงการคลังออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแกผูเสนอประมูลที่เสนออัตรา
ผลตอบแทนต่ําสุด ทั้งนี้ ใหนําขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๔) การชําระเงินคาตั๋วสัญญาใชเงินใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การโอนตราสารหนี ้
   

 
ขอ ๒๖  การโอนตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรประเภทที่มีใบตราสาร ใหผูโอนและ

ผูรับโอนยื่นหนังสือขอโอนสิทธิตอนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด โดยแนบตั๋วเงิน
คลังหรือพันธบัตรที่จะโอนดวย 

เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบความถูกตองแลว ใหบันทึกการโอนและลงลายมือ
ช่ือในตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรนั้น และสงมอบใหแกผูรับโอน รวมทั้งบันทึกการโอนในทะเบียนตั๋ว
เงินคลังหรือพันธบัตรดวย 

 
ขอ ๒๗  การโอนตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรประเภทไรใบตราสาร ใหผูฝากตรา

สารหนี้ซึ่งเปนผูโอนแจงไปยังผูรับฝากตราสารหนี้นั้นตามแบบหรือวิธีการที่ผูรับฝากตราสารหนี้
กําหนด 

การโอนตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลสมบูรณเมื่อผูรับฝากตรา
สารหนี้ไดบันทึกในบัญชีของผูฝากตราสารหนี้ซึ่งเปนผูรับโอนแลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๘  การโอนตั๋วสัญญาใชเงินใหเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยตั๋วสัญญาใชเงิน
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
หมวด ๔ 

การใชตราสารหนี้เปนหลักประกันและการบังคับหลักประกัน 
   

 
ขอ ๒๙  ใหนําบทบัญญัติลักษณะ ๑๓ ในบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาใชบังคับกับการใชตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารเปนหลักประกันโดยวิธีจํานําโดย
อนุโลม ทั้งนี้เวนแตที่ไดบัญญัติไวโดยเฉพาะแลวในหมวดนี้ 

 
ขอ ๓๐  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๔๘ (๑) (๒) และ (๓) มาตรา ๗๕๔ วรรค

สอง มาตรา ๗๕๕ มาตรา ๗๕๖ มาตรา ๗๕๘ มาตรา ๗๖๑ มาตรา ๗๖๗ มาตรา ๗๖๘ และ
มาตรา ๗๖๙ (๑) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับกับการใชตราสารหนี้
ประเภทไรใบตราสารเปนหลักประกัน โดยอนุโลม 

 
ขอ ๓๑  วิธีการใชตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสารเปนหลักประกันและการถอน

ประกันตราสารหนี้ดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ ๓๒ และขอ ๓๓ เวนแตในกรณีที่ศูนย
รับฝากหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูรับฝากตราสารหนี้ 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
ขอ ๓๒  ในการใชตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสารเปนหลักประกัน ใหผูให

หลักประกันและผูรับหลักประกันแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้ตามแบบที่ผูรับฝากตราสารหนี้
กําหนด 

การใชตราสารหนี้เปนหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลสมบูรณเมื่อผูรับฝาก
ตราสารหนี้ไดบันทึกการใชตราสารหนี้นั้นเปนหลักประกันในบัญชีของผูรับหลักประกันแลว 

เมื่อผูรับหลักประกันรองขอ ใหผูรับฝากตราสารหนี้ออกหลักฐานเพื่อยืนยันการ
ใชตราสารหนี้นั้นเปนหลักประกันใหแกผูรับหลักประกัน 

 
ขอ ๓๓  การถอนประกันตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสาร ใหผูใหหลักประกัน

และผูรับหลักประกันแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้ตามแบบที่ผูรับฝากตราสารหนี้กําหนด 
เมื่อผูรับฝากตราสารหนี้ไดตรวจสอบความถูกตองแลว ใหบันทึกการถอนประกัน

ตราสารหนี้นั้น ในบัญชีของผูรับหลักประกัน 
 
ขอ ๓๔  การบังคับหลักประกันใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ตราสารหนี้ถึงกําหนดชําระ ใหผูรับหลักประกันเรียกเก็บเงินตาม

ตราสารหนี้ในวันถึงกําหนด โดยไมตองบอกกลาวแกผูใหหลักประกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีที่ตราสารหนี้ยังไมถึงกําหนดชําระ ใหผูรับหลักประกันบอกกลาวเปน
หนังสือไปยังผูใหหลักประกันเพื่อใหชําระหนี้ภายในเวลาอันควร หากผูใหหลักประกันไมปฏิบัติ
ตามคําบอกกลาวผูรับหลักประกันจะนําตราสารหนี้ที่วางหลักประกันไปขายทอดตลาดหรือขายใน
ตลาดซื้อขายตราสารหนี้ ที่ทําการซื้อขายโดยทั่วไปก็ได 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  แบบตั๋วเงินคลัง 
๒.  แบบพันธบัตร 
๓.  แบบตั๋วสัญญาใชเงิน 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหการออกตราสารหนี้ การซื้อขาย
ตราสารหนี้การโอนตราสารหนี้ การใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน การบังคับหลักประกัน และการ
มอบหมายใหบุคคลจัดจําหนาย ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 


