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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน
และการใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห าร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
การออกตราสารหนี้
ขอ ๑ กระทรวงการคลังจะออกตราสารหนี้ ดังตอไปนี้
(๑) ตั๋วเงินคลัง
(๒) พันธบัตร
(๓) ตั๋วสัญญาใชเงิน
การออกตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งจะมีใบตราสารหรือไรใบตราสารก็ได
ขอ ๒ ตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ กระทรวงการคลั งอาจมอบหมายให ธนาคารแหง ประเทศไทยหรื อนิ ติบุ คคลอื่ น
เปนนายทะเบียนก็ได
ขอ ๔ ให น ายทะเบี ย นมี ห น า ที่ จั ด ทํ า ทะเบี ย นตราสารหนี้ ใ ห ถู ก ต อ งและเป น ป จ จุ บั น
และเก็บรักษาทะเบียนตราสารหนี้ดวย
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ทะเบียนตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองแสดงชื่อผูทรงตราสารหนี้และรายละเอียด
ที่จําเปนเกี่ยวกับตราสารหนี้
ขอ ๕ ใหธนาคารแหงประเทศไทยหรือนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดเปน
ผูรับฝากตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสาร
ขอ ๖ ผูทรงตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารซึ่งประสงคจะเปลี่ยนเปนประเภทไรใบตราสาร
ใหแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้พรอมทั้งสงมอบใบตราสารดวย
ผู รั บฝากตราสารหนี้ ต อ งแจ ง การเปลี่ ย นประเภทตราสารหนี้ แ ละส ง มอบใบตราสารนั้ น
ตอนายทะเบียน
ขอ ๗ ผูทรงตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสารซึ่งประสงคจะเปลี่ยนเปนประเภทมีใบตราสาร
ใหแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้ที่ตนฝากตราสารหนี้ไว
ผูรั บ ฝากตราสารหนี้ต อ งแจ ง การเปลี่ ยนประเภทตราสารหนี้ ไ ปยั ง นายทะเบีย น เพื่ อ ให
นายทะเบียนออกใบตราสารใหแกผูทรงตราสารหนี้นั้น
ขอ ๘ ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนตัวแทนของกระทรวงการคลังในการจายเงินสําหรับ
ตั๋วเงินคลังและพันธบัตร
หมวด ๒
การซื้อขายตราสารหนี้
ขอ ๙ กระทรวงการคลังอาจมอบหมายใหนิติบุคคลอื่นนอกจากธนาคารแหงประเทศไทย
เปนผูจัดจําหนายตราสารหนี้ก็ได
ในกรณี ที่ ก ระทรวงการคลั ง มอบหมายให นิ ติ บุ ค คลอื่ น เป น ผู จั ด จํ า หน า ยตราสารหนี้
ตองคํานึงถึงความสามารถในการกระจายตราสารหนี้และความเหมาะสมของคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
การจัดจําหนายตราสารหนี้
ขอ ๑๐ นิติบุคคลผูจัดจําหนายตราสารหนี้ตามขอ ๙ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปน สถาบันการเงิน ที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ
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(๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอการจัดจําหนายตราสารหนี้
สวนที่ ๑
ตั๋วเงินคลัง
ขอ ๑๑ การจัดจําหนายตั๋วเงินคลังใหกระทําโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือ
วิธีการเสนอซื้อ ทั้งนี้ วิธีการเสนอซื้อจะกระทําไดตอเมื่อมีการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอ
ประมูลอัตราผลตอบแทนในคราวเดียวกัน
ขอ ๑๒ ในการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังตามขอ ๑๑ ใหกระทรวงการคลังออกประกาศ โดยมี
รายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) วงเงินและอายุของตั๋วเงินคลัง
(๒) สั ด ส ว นการจั ด จํ า หน า ยตั๋ ว เงิ น คลั ง โดยวิ ธี ก ารเสนอประมู ล อั ต ราผลตอบแทนหรื อ
วิธีการเสนอซื้อ
(๓) วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการเสนอประมู ล อั ต ราผลตอบแทนหรื อ การเสนอซื้ อ และ
การจัดสรรตั๋วเงินคลัง
(๔) เบี้ยปรับหรือการเลิกสัญญาในกรณีที่ชําระเงินคาตั๋วเงินคลังลาชาหรือไมชําระ (ถามี)
ขอ ๑๓ การจัดจําหนายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนมีหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิเสนอประมูล ไดแก ธนาคาร สถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้ง
ใหเปนผูคาหลัก และนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
(๒) ผูมีสิทธิเสนอประมูลตาม (๑) ที่ประสงคจะเสนอประมูลตองสงคําเสนอตามแบบที่
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดไปยังธนาคารแหงประเทศไทย
(๓) ภายใตบังคับขอ ๑๖ ใหกระทรวงการคลังจัดสรรตั๋วเงินคลังใหแกผูเสนอประมูลที่เสนอ
อัตราผลตอบแทนต่ําสุดกอน แลวจึงจัดสรรใหแกผูเสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนสูงขึ้นไป
ตามลํ าดั บ โดยไม เกิ น วงเงิ น ที่ กํา หนดในวั น ประมู ล นั้ น ๆ และแจ ง ผลให ผู เ สนอประมูล ทราบ
ในวันประมูลนั้น
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ในกรณีที่มีผูเสนออัตราผลตอบแทนต่ําสุดหลายราย และจํานวนที่ขอประมูลเมื่อรวมกันแลว
เกินวงเงินที่กําหนดไว ใหจัดสรรตั๋วเงินคลังแกบุคคลดังกลาวเฉลี่ยตามสัดสวนจํานวนที่ผูเสนอประมูล
ไดเสนอขอประมูล หากมีเศษเหลือ ใหจัดสรรใหแกผูที่เสนอประมูลเปนรายแรกกอน
(๔) ผู เ สนอประมู ล ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรตั๋ ว เงิ น คลั ง จะต อ งชํ า ระเงิ น ค า ตั๋ ว เงิ น คลั ง ที่ ไ ด รั บ
การจัดสรร โดยยิ น ยอมใหธนาคารแห งประเทศไทยหักเงิน จากบัญชีเงิน ฝากที่มีอยูที่ธนาคารแห ง
ประเทศไทย หรือโอนเงินเขาบัญชี “กระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้” ที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต
ขอ ๑๔ การจัดจําหนายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอซื้อมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิเสนอซื้อ ไดแก บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
(๒) ผูมีสิทธิ เ สนอซื้อตาม (๑) ที่ ประสงคจะเสนอซื้อตอ งยื่น คํา เสนอตอสถาบัน การเงิ น
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งใหเปนผูคาหลัก หรือหนวยงานอื่นที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
โดยระบุจํานวนที่ขอซื้อและคํารับรองวาจะยอมรับอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของผูที่ประมูลไดในวันที่มี
การประมูลอัตราผลตอบแทนในคราวเดียวกันนั้น ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
(๓) เมื่อไดรับคําเสนอแลว ใหสถาบันการเงิน หรือหนวยงานอื่นตาม (๒) สงคําเสนอนั้น
ไปยังธนาคารแหงประเทศไทย
(๔) ใหกระทรวงการคลังจัดสรรตั๋วเงินคลังใหแกผูเสนอซื้อตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด
(๕) ผูเสนอซื้อที่ไดรับการจัดสรรตั๋วเงินคลังจะตองชําระเงินคาตั๋วเงินคลังที่ไดรับการจัดสรร
ใหแ กสถาบันการเงินหรือหนวยงานอื่นตาม (๒) ซึ่งตนไดยื่นคําเสนอซื้อ โดยสถาบันการเงิน หรือ
หนวยงานอื่นนั้นจะตองรับผิดชอบในการชําระเงินตอธนาคารแหงประเทศไทย โดยยินยอมใหธนาคาร
แหงประเทศไทยหักเงิน จากบัญชี เงิน ฝากที่มีอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย หรือโอนเงิน เขาบัญ ชี
“กระแสรายวัน งานจัดการตราสารหนี้” ที่ธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ตามระเบียบธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยการบริการบาทเนต
ขอ ๑๕ คํ า เสนอประมู ล อั ต ราผลตอบแทนหรื อ คํ า เสนอซื้ อ ให ส ง โดยวิ ธี ก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ปยั ง ธนาคารแห ง ประเทศไทยตามระเบี ย บธนาคารแห ง ประเทศไทยว า ด ว ย
การใหบริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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ในกรณีที่มีเหตุขัดของทําใหไมสามารถสงคําเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือคําเสนอซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งได ใหสงคําเสนอไปยังธนาคารแหงประเทศไทยตามแบบ
และวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
ขอ ๑๖ กระทรวงการคลั งอาจไม พิจ ารณาจั ดสรรตั๋ วเงิ น คลั งใหแ ก ผูเ สนอประมู ล อัต รา
ผลตอบแทนรายหนึ่ งรายใดหรือทุกราย สําหรั บจํานวนที่ขอประมู ลทั้งหมดหรือบางส วนในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) มีการเสนออัตราผลตอบแทนบิดเบือนราคาตลาดอยางมีนัยสําคัญ
(๒) มีการเสนออั ตราผลตอบแทนสูงเกิน กวาที่กระทรวงการคลัง จะรับไดอัน เนื่องมาจาก
เกิ ดความผัน ผวนทางการเมือ ง เศรษฐกิ จ หรื อ สัง คมในประเทศหรื อต า งประเทศ ซึ่ง ก อใหเ กิ ด
ผลกระทบตอตลาดการเงิน
ในกรณีที่ไมมีผูไดรับการจัดสรรตั๋วเงินคลังในการจัดจําหนายตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงการคลัง
ประกาศยกเลิกการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังในสวนนั้นหรือครั้งนั้น
ขอ ๑๗ เมื่อไดประกาศยกเลิกการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังตามขอ ๑๖ วรรคสอง หรือการจัด
จําหนายตั๋วเงิน คลังไมเต็มตามวงเงินที่ประกาศกําหนดตามขอ ๑๒ กระทรวงการคลังจะนําวงเงิน
ที่ยกเลิกหรือวงเงินที่เหลือนั้นไปรวมกับวงเงินการจัดจําหนายตั๋วเงินคลังในงวดตอ ๆ ไปก็ได
ขอ ๑๘ ในการใชเงินตามตั๋วเงินคลัง ใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินใหแกผทู รงตัว๋ เงินคลัง
ตามที่ไดรับ แจงจากนายทะเบียน โดยในกรณีที่เปน ตั๋วเงิน คลังประเภทมีใ บตราสาร การโอนเงิ น
จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับคืนใบตราสารแลว
สวนที่ ๒
พันธบัตร
ขอ ๑๙ การจัดจําหนายพันธบัตรใหกระทําโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน วิธีการ
เสนอซื้อ หรือวิธีการจําหนายโดยตรง ทั้งนี้ วิธีการเสนอซื้อจะกระทําไดตอเมื่อมีการจัดจําหนาย
พันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในคราวเดียวกัน
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ในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน เพื่อประโยชนใ นการบริหารหนี้สาธารณะจะใชวิธีการจําหนาย
โดยเฉพาะเจาะจงหรือวิธีก ารตกลงราคาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่ กระทรวงการคลั ง
ประกาศกําหนดเปนครั้งคราวก็ได
ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗ มาใชกับ
การจัดจําหนายพันธบัตรโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อโดยอนุโลม
ขอ ๒๑ การจัดจําหนายพันธบัตรโดยวิธีการจําหนายโดยตรงมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ให ก ระทรวงการคลั ง จั ด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนเผยแพร เ ป น การทั่ ว ไป ซึ่ ง อย า งน อ ย
ตองกําหนดเกี่ยวกับวงเงิน อายุของพันธบัตร อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการโอนสิทธิ ขอจํากัดการใช
พันธบัตรเปนหลักประกัน และเงื่อนไขการขายคืนพันธบัตร
(๒) ผูมีสิทธิซื้อ ไดแ ก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่ไมมุงแสวงหากําไร หรือนิติบุคคลอื่น
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
(๓) ผูมีสิทธิซื้อตาม (๒) ที่ประสงคจะซื้อพันธบัตรตองสงคําเสนอโดยระบุจํานวนที่ขอซื้อ
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดไปยังผูจัดจําหนายตราสารหนี้
(๔) ใหกระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายพันธบัตร
โดยคํานึงถึงการกระจายการถือพันธบัตร ความเปนธรรม และความโปรงใส
ในกรณีที่จัดจําหนายพันธบัตรไดไมเต็มตามวงเงินที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวนตาม (๑)
กระทรวงการคลังจะนําวงเงินที่เหลือนั้นไปรวมกับวงเงินในการจัดจําหนายพันธบัตรในงวดตอ ๆ ไปก็ได
ขอ ๒๒ ในการชํา ระดอกเบี้ ยของพัน ธบัตร ให ธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงิน ใหแ ก
ผูทรงพันธบัตรหรือบุคคลอื่นตามคํารองขอของผูทรงพันธบัตร ทั้งนี้ ตามที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน
ขอ ๒๓ ใหนําความในขอ ๑๘ มาใชกับการใชเงินตามพันธบัตรโดยอนุโลม
สวนที่ ๓
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ ๒๔ การออกและการจัดจําหนายตั๋วสัญญาใชเงินใหกระทําโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทน เวนแตในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารหนี้สาธารณะจะใชวิธีการ
ตกลงราคาก็ได
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ขอ ๒๕ การออกและการจั ด จํ า หน า ยตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น โดยวิ ธี ก ารเสนอประมู ล อั ต รา
ผลตอบแทนมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ให ก ระทรวงการคลัง ส งหนั งสื อ เชิญ เขา ประมู ลไปยั งสถาบั น การเงิน หรือ นิ ติบุ ค คล
ที่กระทรวงการคลังประกาศกํา หนด ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลั งเห็น สมควร โดยหนั งสือเชิ ญ
เขาประมูลอยางนอยตองกําหนดเกี่ยวกับวงเงิน อายุของตั๋วสัญญาใชเงิน เงื่อนไขเกี่ยวกับการใชเงิน
ตามตั๋วกอนครบกําหนดเวลาใชเงิน และเงื่อนไขอื่นที่จําเปนตอการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน
(๒) ผูมีสิทธิ เสนอประมูลตาม (๑) ที่ ประสงคจะเสนอประมูลอัต ราผลตอบแทนตองส ง
คําเสนอโดยระบุอัตราผลตอบแทนตามแบบและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๓) ใหกระทรวงการคลังออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแกผูเสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทน
ต่ําสุด ทั้งนี้ ใหนําขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๔) การชําระเงินคาตั๋วสัญญาใชเงินใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๓
การโอนตราสารหนี้
ขอ ๒๖ การโอนตั๋วเงิน คลังหรือพันธบัตรประเภทที่มีใ บตราสาร ใหผูโอนและผูรับโอน
ยื่น หนั งสือ ขอโอนสิท ธิตอนายทะเบี ยนตามแบบที่น ายทะเบียนกําหนด โดยแนบตั๋วเงิ น คลั งหรื อ
พันธบัตรที่จะโอนดวย
เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบความถูกตองแลว ใหบันทึกการโอนและลงลายมือชื่อในตั๋วเงินคลัง
หรือพัน ธบัตรนั้ น และสงมอบใหแ กผูรับโอน รวมทั้ง บัน ทึกการโอนในทะเบียนตั๋ วเงิน คลังหรื อ
พันธบัตรดวย
ขอ ๒๗ การโอนตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรประเภทไรใบตราสาร ใหผูฝากตราสารหนี้ซึ่งเปน
ผูโอนแจงไปยังผูรับฝากตราสารหนี้นั้นตามแบบหรือวิธีการที่ผูรับฝากตราสารหนี้กําหนด
การโอนตั๋วเงินคลังหรือพัน ธบัตรตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลสมบูรณเมื่อผูรับฝากตราสารหนี้
ไดบันทึกในบัญชีของผูฝากตราสารหนี้ซึ่งเปนผูรับโอนแลว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๕ ก
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ขอ ๒๘ การโอนตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หมวด ๔
การใชตราสารหนี้เปนหลักประกันและการบังคับหลักประกัน
ขอ ๒๙ ใหนําบทบัญญัติลักษณะ ๑๓ ในบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาใชบังคับกับการใชตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารเปนหลักประกันโดยวิธีจํานําโดยอนุโลม ทั้งนี้
เวนแตที่ไดบัญญัติไวโดยเฉพาะแลวในหมวดนี้
ขอ ๓๐ ใหนําบทบัญญัติ ม าตรา ๗๔๘ (๑) (๒) และ (๓) มาตรา ๗๕๔ วรรคสอง
มาตรา ๗๕๕ มาตรา ๗๕๖ มาตรา ๗๕๘ มาตรา ๗๖๑ มาตรา ๗๖๗ มาตรา ๗๖๘ และมาตรา ๗๖๙ (๑)
แห งประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิช ย มาใชบั ง คับ กับ การใชต ราสารหนี้ป ระเภทไรใ บตราสาร
เปนหลักประกัน โดยอนุโลม
ขอ ๓๑ วิธีการใชตราสารหนี้ประเภทไรใ บตราสารเปนหลักประกัน และการถอนประกัน
ตราสารหนี้ดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ ๓๒ และขอ ๓๓ เวนแตในกรณีที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพยเปน ผูรับฝากตราสารหนี้ ใหเปน ไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ ๓๒ ในการใชตราสารหนี้ประเภทไรใ บตราสารเปนหลักประกัน ใหผูใ หหลักประกัน
และผูรับหลักประกันแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้ตามแบบที่ผูรับฝากตราสารหนี้กําหนด
การใชตราสารหนี้เปนหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลสมบูรณเมื่อผูรับฝากตราสารหนี้
ไดบันทึกการใชตราสารหนี้นั้นเปนหลักประกันในบัญชีของผูรับหลักประกันแลว
เมื่อผูรับหลักประกันรองขอ ใหผูรับฝากตราสารหนี้ออกหลักฐานเพื่อยืนยันการใชตราสารหนีน้ นั้
เปนหลักประกันใหแกผูรับหลักประกัน
ขอ ๓๓ การถอนประกัน ตราสารหนี้ประเภทไรใบตราสาร ใหผูใ หหลักประกันและผูรับ
หลักประกันแจงตอผูรับฝากตราสารหนี้ตามแบบที่ผูรับฝากตราสารหนี้กําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๕ ก
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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

........................................................
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
..............................................
นายทะเบียน

(ตราครุฑ)
หนวยละ ..................
พันธบัตรที่.................

เลขทะเบียน...................

(ชื่อรุน)
กระทรวงการคลังสัญญาวา ผูทรงพันธบัตรฉบับนี้ คือ...................................................................................................
มีสิทธิจะไดรับใชเงินตามพันธบัตร จํานวน .................................................................................................................................บาท
(...............................................................................) ในวันที่...................................................................................................
และในระหวางที่พันธบัตรยังมีอายุอยูมีสิทธิจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ......................................................................................ตอป
โดยชําระในวันที่.........................................................และมีสิทธิโอนกรรมสิทธิห์ รือจํานําพันธบัตรฉบับนี้ได ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว
ดานหลังแหงพันธบัตรฉบับนี้
วันที่.........................................พ.ศ. ....
ตราสุริยะมณฑลนอย

..........................................................
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
...............................................
นายทะเบียน

(ตราครุฑ)

ตั๋วสัญญาใชเงิน
เลขที่......................
วันที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน..........................................
สถานที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน.......................................
สถานที่ใชเงิน..........................................................

กระทรวงการคลังสัญญาวาจะชําระเงินจํานวน......................................................บาท
(........................................) ในวันที่..............................................และในระหวางที่ตั๋วสัญญาใชเงิน
มีอายุอยูจะชําระดอกเบี้ยในอัตรา...................................................................................................
ใหแก.........................................................ภายในวันที่...............................................................

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

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ มาตรา ๑๑ วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหการออกตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้
การโอนตราสารหนี้ การใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน การบังคับหลักประกัน และการมอบหมายใหบุคคล
จัดจําหนาย ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

