
������ ก��	
�� ��ก�� (�����)                                               เลขที�ใบจอง 

����  .........................................................................  

คําขอลงทะเบียนและจองซื�อพนัธบัตร                       วนัที�........................................ 

 ขา้พเจา้มีความประสงค ์ 
       ขอลงทะเบียน เพื�อไปจองซื�อ พันธบัตรออมทรัพย์ แบบไร้ใบตราสาร ผ่านเครื�อง  ATM หรือ KTB netbank / Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย เท่านั�น 

โดยธนาคารจะจดัเก็บขอ้มูลของท่านเพื�อนาํส่งต่อนายทะเบียน หรือ Custodian ต่อไป ทั�งนี�  ท่านยงัมิตอ้งชาํระเงินในการยื�นขอลงทะเบียน 

         ขอจองซื�อ พนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั�งที) 2 แบบไร้ใบตราสาร รุ่น        อายุ 5 ปี รุ่น        อายุ 10 ปี พร้อมกรอก
ขอ้มูลและแนบเอกสารประกอบอยา่งครบถว้น 

ในนามของ...........................................ชื�อ........................................................................................................................................................................................ 
                                             (คาํนาํหนา้ชื�อ)                                                                                   (ชื�อ-นามสกุล) 

โดย....................  ชื�อ ............................................................................................................................(ผูป้กครอง)/(ผูจ้ดัการ)          /         /                           
            (คาํนาํหนา้ชื�อ)                                                                                   (ชื�อ-นามสกุล)                                                                                                                                                                   (วนั/เดือน/ปีพ.ศ. เกิดของผูถื้อกรรมสิทธิ5 )                                                          

เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน / เลขที�หนงัสือเดินทาง / เลขที�บตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว/เลขที�ทะเบียนจดัตั�งนิติบุคคล........................................................................ 
เพศ.............. อาชีพ ............................................ ที�อยูที่�สามารถติดต่อได ้เลขที�.........................หมู่บา้น............................................................................................
หมู่ที�..... ตรอก/ซอย....................................... ถนน............................... ... ตาํบล/แขวง.................................. อาํเภอ/เขต.................................................................
จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย.์................ โทรศพัท.์................................................. E-mail…………………………………………………................. 

การชําระเงินค่าพันธบัตรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร : ขา้พเจา้ขอจองซื�อ/ลงทะเบียน(กรณียงัมิไดล้งทะเบียน) พนัธบตัรออมทรัพยข์องกระทรวงการคลงั ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั� งที� 2 ราคาหน่วยละ <,>>> บาท โดยชาํระเงิน เป็น  
         เงินสด             เช็คธนาคาร............................... เลขที� ......................................       หกัเงินบญัชีเงินฝากเลขที� ..................................................................... 
 เป็นจาํนวนเงิน                                                                          บาท (ตวัอกัษร ...........................................................................................บาท)          
คิดเป็น...................................................... หน่วย (ตวัอกัษร ........................................................................................... หน่วย) 

ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการนําพันธบัตร ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื)อผู้ฝาก” ผ่านบัญชีผู้รับฝาก
หลักทรัพย์ (Custodian) ที)ธนาคารกรุงไทยได้จัดหาให้  ทั�งนี�ธนาคารกรุงไทยจะดําเนินการออกสมุดพันธบัตร (Bond Book) ให้ท่านละ    
G เล่ม (กรณีมแีล้วใช้เล่มเดมิ) เพื)อเป็นเอกสารที)แสดงข้อมูลการรับฝากพนัธบัตรที)ปรากฏอยู่กบัผู้รับฝากหลกัทรัพย์ (Custodian) เท่านั�น 
การจองซื�อพนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ตั�งแต่วันที) J กนัยายน KLLL เป็นต้นไป จะไม่มีการพมิพ์ใบพันธบัตรให้กบัผู้จองซื�อ กรณีที)ลูกค้า
ต้องการออกใบพนัธบัตรเพื)อนําไปคํ�าประกนั สามารถดาํเนินการถอนพนัธบัตรออกจากบัญชีผู้รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ)งมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ   

การรับเงนิค่าดอกเบี�ยและต้นเงนิพนัธบัตร   

ขา้พเจา้ตกลงให้นาํดอกเบี�ยและตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ (ชื)อต้องถูกต้องตรงกับชื)อผู้ถือกรรมสิทธิOเท่านั�น ไม่สามารถเป็นบัญชี
ร่วม หรือเป็นบัญชีเพื)อ/โดย ได้) ที�เปิดไวก้บัธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เท่านั�น 
 บญัชี         ออมทรัพย ์         กระแสรายวนั เลขที� ......................................................... ชื)อบัญชี........................................................................... 
(ยกเว้น บัญชีเงนิฝากประจาํ และ/หรือ บัญชีออมทรัพย์พเิศษ) บญัชีรับดอกเบี�ยพนัธบตัร < รุ่นจะใชไ้ดบ้ญัชีเดียวเท่านั�น 
การเสียภาษี 1. ����  เสียภาษีบุคคลธรรมดา   เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน .................................................... 

2. ����  ไม่เสียภาษี 
3. ����  เสียภาษีนิติบุคคล   เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี .................................................... 

เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ5 ที�ถูกตอ้ง ขา้พเจา้ยนิยอมให้ ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์สามารถนาํส่งขอ้มูลทะเบียนพนัธบตัรให้กบั
ธนาคารกรุงไทยได ้เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัพิมพส์มุดพนัธบตัร 
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ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะซื�อพนัธบตัรฯ ตามจาํนวนที�ระบุในใบจองซื�อฉบบันี�และจะไม่เปลี�ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื�อไม่วา่กรณีใดๆ 

 

ลงชื)อ..............................................................เจ้าหน้าที)สาขา               
     (........................................................) รหัสพนักงาน............... 

 

ลงชื)อ..............................................................ผู้ขอลงทะเบียน/ผู้จองซื�อ 
       (.................................................................) 
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เลขที�ใบลงทะเบียน/จองซื�อ  

1 9  

รหสัสาขา 
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 ก��� �)55�-����	 
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�
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- TSD (5�	'�
��!A�
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5. ก	�����ก,�)���
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สาํหรับลูกคา้ 


