
 
 

 

 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง การจาํหนายพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 
 

 

 เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

พ.ศ. 2548 และขอ 20 ประกอบขอ 12 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการออก 

การซ้ือขาย การโอน และการใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศใหทราบท่ัวกันวา  

 กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 20 (1) และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 จะดําเนินการกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา

ผลตอบแทนและวิธีการเสนอซ้ือ (โดยใชสูตรการคํานวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแหงประเทศไทย  

ท่ี ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซ้ือขาย และคํานวณราคาสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพยรัฐบาล

ในตลาดรอง) โดยมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลังตามขอกําหนด 

ดังตอไปนี้  

 ขอ 1. กระทรวงการคลั งจะดํ าเนินการกู เ งินเ พ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกูประเภทท่ีเรียกวา “พันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ครั้งท่ี 1” (LB249A) ซ่ึงเปนพันธบัตรรุนใหม (New Issue) วงเงินจําหนายจํานวน 35,000 ลานบาท  

(สามหม่ืนหาพันลานบาทถวน) โดยกระทรวงการคลังอาจพิจารณาเพ่ิมวงเงินจําหนายพันธบัตรได อีก

(Overallotment) ไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย หรือคิดเปนจํานวน 7,000 ลานบาท (เจ็ดพันลานบาทถวน) 

 ขอ 2. พันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 เปนชนิดออกใหในนาม               

ผูทรงกรรมสิทธิใ์นพันธบัตรตามราคาท่ีตราไวเปนหนวย หนวยละหนึ่งพันบาท    

 ขอ 3. กระทรวงการคลังจะออกจําหนายพันธบัตรรัฐบาลใหแกผูมีสิทธิซ้ือโดยมีวิธีการ ดังนี้ 

(1) จําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนใหแก ธนาคาร

แหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ กองทุนรวม สํานักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีมีบัญชี

เงินฝากท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 

/(2) … 
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 (2) จําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อใหแก มูลนิธิ สหกรณ นิติบุคคล

เพ่ือการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชนอ่ืนๆ 

โดยมิไดมุงหวังประโยชนมาแบงปนกัน และกองทุนท่ีเปนนิติบุคคลท่ีใชผลประโยชนจากตนเงิน  

 ขอ 4. การจําหนายพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 ผูประสงคจะซ้ือ

พันธบัตรรัฐบาลจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ผูประสงคจะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ตองสง

ขอมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย

วาดวยการใหบริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคาร

แหงประเทศไทยระหวางเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันท่ีจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา

ผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมท่ีเสนอประมูลและตองเสนอวาจะประมูลในอัตราผลตอบแทนรอยละเทาใด

ไมเกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไมเกิน 3 ตําแหนง) และในการเสนอประมูลแตละอัตราตองระบุราคาตราท่ีเสนอ

ประมูลไมต่ํากวา 100 ลานบาท และไมมีเศษของหลักลาน โดยวงเงินรวมท่ีเสนอประมูลตองไมเกินวงเงิน

จําหนายตามประกาศกระทรวงการคลัง 

(2) ผูประสงคจะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซ้ือ ตองเสนอซ้ือผานสถาบันการเงิน

ท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนผูคาหลักสําหรับธุรกรรมประเภทซ้ือขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) 

โดยระบุราคาตราท่ีเสนอซ้ือไมต่ํากวา 4 ลานบาทตอ MOF Outright PD 1 ราย แตเม่ือรวม MOF Outright PD 

ทุกรายแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพ่ิมเติม และไมมีเศษของ

หลักลาน และ MOF Outright PD ตองนําขอมูลดังกลาวเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทยทางระบบ                   

การประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ระหวางเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันท่ีจําหนาย

พันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ท้ังนี้ MOF Outright PD ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอ่ืน

ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวย 

 กรณีระบบสําหรับการประมูลขัดของ ใหผูประสงคจะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลจะตองเสนอ

ประมูลอัตราผลตอบแทนหรือเสนอซ้ือไปยังธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคารแหงประเทศไทย

กําหนด 

ขอ 5.  กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 ดังนี้ 

 (1) ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน  

(ก) กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลใหผูเสนอประมูลท่ีเสนออัตรา

ผลตอบแทนตอรอยต่ําสุดกอน แลวจึงจัดสรรใหแกผูเสนอประมูลท่ีเสนออัตราผลตอบแทนตอรอยสูงข้ึนไป

ตามลําดับภายใตวงเงินจําหนายจํานวน 35,000 ลานบาท (สามหม่ืนหาพันลานบาทถวน) 
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(ข) เ ม่ือจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลตามขอ 5 (1) (ก) ไดครบตามวงเงินแลว 

กระทรวงการคลังอาจพิจารณาจัดสรรพันธบัตรเพ่ิมเติม (Overallotment) ใหแกผูเสนอประมูลท่ีเสนออัตรา

ผลตอบแทนตอรอยสูงข้ึนไปตามลําดับ แตไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย หรือคิดเปนจํานวน 7,000 ลานบาท 

(เจ็ดพันลานบาทถวน) หากภาวะตลาดเอ้ืออํานวย ท้ังนี้ เปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังเห็นสมควร  

ในกรณีท่ีมีผูเสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเทากันหลายราย และจํานวน 

ท่ีเสนอประมูลของผูเสนอประมูลในกลุมนั้นรวมกันแลวเกินวงเงินจําหนายท่ีกําหนดไวตามขอ 5 (1) (ก)  

และ/หรือขอ (ข) แลวแตกรณี กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลใหแกผูเสนอประมูลในกลุมดังกลาว     

ตามสัดสวนจํานวนท่ีเสนอประมูล โดยไมมีเศษของหลักลาน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลัง  

จะจัดสรรใหกับผูเสนอประมูลท่ีไดเสนอประมูลกอนในกลุมนั้น 

 (2) ในการเสนอซ้ือ  

กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลใหแกผูเสนอซ้ือไมเกินรอยละ 20 ของ

วงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพ่ิมเติม และไมมีเศษของหลักลาน ในอัตราถัวเฉลี่ยของอัตรา

ผลตอบแทนท่ีมีผูประมูลไดตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุนเดียวกัน 

ท้ังนี้ การคํานวณอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนดังกลาวจะนับรวมการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลท่ีจัดสรร

เพ่ิมเติมตามขอ 5 (1) (ข) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(2.1) ในกรณีท่ีมีผูเสนอซ้ือรวมแลวไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย โดยไมนับ

รวมวงเงินจําหนายเพ่ิมเติม กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนท่ีเสนอซ้ือ และหากยังมีวงเงินเหลือ 

กระทรวงการคลังจะนําวงเงินสวนท่ีเหลือไปรวมกับวงเงินจําหนายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน 

(2.2) ในกรณีท่ีมีผูเสนอซ้ือรวมแลวเกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย โดยไมนับรวม

วงเงินจําหนายเพ่ิมเติม กระทรวงการคลังจะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจํานวนท่ีเสนอซ้ือทุกราย และ

หากผูเสนอซ้ือรายใดเสนอซ้ือจํานวนเกิน 100 ลานบาท กระทรวงการคลังจะนําจํานวนท่ีเสนอซ้ือของ 

ผูเสนอซ้ือรายนั้นมารวมคํานวณเพียง 100 ลานบาท ซ่ึงกระทรวงการคลังจะแบงวิธีการจัดสรรเปน 2 กรณี ดังนี้ 

(2.2.1) ในกรณีท่ีผลรวมของวงเงินเสนอซ้ือดังกลาวเกินรอยละ 20 ของ

วงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพ่ิมเติม กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดสวนของจํานวนท่ี 

เสนอซ้ือเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 100 ลานบาท 

(2.2.2) ในกรณีท่ีผลรวมของวงเงินเสนอซ้ือดังกลาวไมเกินรอยละ 20 ของ

วงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพ่ิมเติม กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนท่ีเสนอซ้ือเฉพาะ

สวนท่ีไมเกิน 100 ลานบาท และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพ่ิมเติมใหแกผูเสนอซ้ือ 

ท่ีเสนอซ้ือจํานวนเกิน 100 ลานบาท ตอราย ตามสัดสวนจํานวนท่ีเสนอซ้ือสวนท่ีเกิน 100 ลานบาท   

(2.3) กรณีท่ีมีเศษเหลือจากการจัดสรรดวยวิธีการตามขอ 5 (2) (2.2) 

กระทรวงการคลังจะจัดสรรใหกับผูเสนอซ้ือท่ี MOF Outright PD ไดยื่นประมูลกอน  

(2.4) หากผู เสนอซ้ือยื่นความจํานงผาน MOF Outright PD ทุกรายรวมกัน      

เกินรอยละ 20 ของวงเงินจําหนาย โดยไมนับรวมวงเงินจําหนายเพ่ิมเติม จะไมไดรับการจัดสรรท้ังหมด 

 
/ท้ังนี ้... 
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ท้ังนี้ กระทรวงการคลังจะแจงผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลสําหรับการเสนอประมูล

อัตราผลตอบแทนและการเสนอซ้ือใหผูเสนอประมูลหรือ MOF Outright PD ทราบในวันจําหนายพันธบัตรรัฐบาล 

 ขอ 6. ผูเสนอประมูลท่ีไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 

จะตองชําระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการท่ีสองถัดจากวันท่ีจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการ

เสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีมีอยู           

ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย หรือโอนเงินผานระบบบาทเนตเขาบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้         

ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 

 สําหรับผูเสนอซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรจะตองโอนเงินผานระบบบาทเนตหรือใหมี      

การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูเสนอซ้ือใหกับ MOF Outright PD ท่ีเสนอซ้ือแทน ภายในเวลา 9.30 น.   

ของวันทําการท่ีสองถัดจากวันท่ีจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF 

Outright PD ตองรับผิดชอบชําระราคาคาพันธบัตรท่ีเสนอซ้ือภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการท่ีสอง       

ถัดจากวันจําหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทย

หักเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีมีอยูท่ีธนาคารแหงประเทศไทย หรือโอนเงินผานระบบบาทเนตเขาบัญชีกระแสรายวัน

งานจัดการตราสารหนี้ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 

 ขอ 7. เม่ือผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไดชําระราคาตามขอ 6 แลว ใหธนาคาร 

แหงประเทศไทยนําฝากพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 เขาบัญชีผูไดรับการจัดสรร

พันธบัตรรัฐบาลท่ีบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือออกเปนใบตราสาร ท้ังนี้ เปนไปตามท่ี  

ผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไดแจงความประสงคไว 

 ขอ 8. ในกรณีท่ีผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไมชําระราคาคาพันธบัตรรัฐบาลภายใน

วันและเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลผิดนัดชําระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณา

ระงับสิทธิการทําธุรกรรมประมูลหรือเสนอซ้ือของผูเสนอประมูลหรือผูเสนอซ้ือรายนั้นเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได 

 ขอ 9. ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูจัดจําหนาย นายทะเบียน และตัวแทนการจายเงิน

พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติ            

ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

 ขอ 10. ใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูรับฝากพันธบัตรรัฐบาล 

ประเภทไรใบตราสาร 

 ขอ 11. ใหกําหนดคาใชจายและคาธรรมเนียมในการจัดการเก่ียวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ 

ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

 (1) คาใชจายในการพิมพแบบพิมพพันธบัตรรัฐบาล 

 (2) คาธรรมเนียมในการจัดการเก่ียวกับพันธบัตรรัฐบาล ในอัตรารอยละ 0.03 ของ

ราคาพันธบัตรรัฐบาลท่ีจําหนายได ดอกเบี้ยท่ีจายและเงินตนพันธบัตรท่ีจายคืน 

/ขอ 12. ... 

 



- 5 - 

 

 

 ขอ 12. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใชพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้เปนหลักประกัน กรณีพันธบัตร

แบบมีใบตราสารใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับ

พันธบัตรแบบไรใบตราสารใหถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด ท้ังนี้ ไมสามารถกระทําไดตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย

ประกาศกําหนด 

ขอ 13. กรณีท่ีมีการออกใบพันธบัตรรัฐบาล มิใหถือวาพันธบัตรรัฐบาลฉบับใดสมบูรณ         

เวนแตพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดแตงตั้งข้ึนโดยประกาศ         

ในราชกิจจานุเบกษาไดลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรรัฐบาลฉบับนั้นแลว 

 ขอ 14. กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการจําหนายพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งท่ี 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ตารางการจําหนายพันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 

รุนพันธบัตร วันท่ีจําหนาย 
วงเงินจําหนาย 

(ลานบาท) 
วันท่ีชําระเงิน 

วันเร่ิมคํานวณ  

ดอกเบ้ีย 

วันครบกําหนด 

ไถถอน 

พันธบัตรรัฐบาล ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1 (LB249A) 

อายุ 2.93 ป 

อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.750 ตอป 

12 ต.ค 2564 

35,000 

(และวงเงิน

เพิ่มเติมอกี 

ไมเกิน 7,000) 

15 ต.ค. 2564 15 ต.ค. 2564 17 ก.ย. 2567 

หมายเหตุ : 1. อัตราดอกเบี้ยจะประกาศในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

               2. ราคาพันธบัตรที่ผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลตองชําระเปนไปตามสูตรการคํานวณราคาซ่ึงไดคํานึงถึงดอกเบี้ยคางรับไวแลว       

 ขอ 15. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.750 ตอป คํานวณจากมูลคาของ

พันธบัตรรัฐบาล โดยเริ่มคํานวณจากวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันกอนวันไถถอนพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน  

การคํานวณดอกเบี้ยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน แลวนับตามจํานวนวันท่ีเกิดข้ึนจริง เศษของหนึ่งสตางคใหปดท้ิง 

จายดอกเบี้ยงวดแรกในวันท่ี 17 มีนาคม 2565 โดยตลอดเวลาท่ีพันธบัตรรัฐบาล ยังมีอายุอยูใหแบงจายดอกเบี้ย

ปละสองงวด คือ วันท่ี 17 มีนาคม และ 17 กันยายน ของทุกป สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายจะจาย ณ วันไถถอน

พันธบัตรรัฐบาล 

  หากวันครบกําหนดจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ใหเลื่อนไปจาย

ในวันทําการถัดไป โดยไมนับวันหยุดตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาวเขารวมเพ่ือคํานวณดอกเบี้ย

ในงวดท่ีถึงกําหนดจายดอกเบี้ย ยกเวนการจายดอกเบี้ยงวดสุดทายใหคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอนวันไถถอน

พันธบัตรรัฐบาลท่ีเลื่อนออกไป 

 

 

          /ท้ังนี้... 

 






