
 รู้ก่อนซื้อพันธบัตร  พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 1 (เพ่ิมเติม) 

อายุพันธบัตร 3 ปี และ 7 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 

อัตราดอกเบ้ีย    รุ่นอายุ 3 ปี (SB20NA) อัตราดอกเบ้ียแบบคงที ่ ร้อยละ 1.85 ต่อปี 
   รุ่นอายุ 7 ปี (SB24NA)  อัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ี ร้อยละ 2.45 ต่อปี 

วงเงินจําหน่ายรวม 3,000 ล้านบาท 

วันท่ีจําหน่าย 15 มกราคม – 30 มีนาคม 2561 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 

วงเงินซื้อ 
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง 

วงเงินซ้ือขั้นตํ่า 1,000 บาท (1 หน่วย) – วงเงินซ้ือขั้นสูงรวมทุกรุ่นอายุไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ต่อ 1 
ธนาคารผู้จัดจําหน่าย ไม่จํากัดจํานวนครั้งท่ีเข้าซ้ือต่อราย ราคาจําหน่ายหน่วยละ 1,000 บาท และซ้ือเพ่ิมเป็นจํานวนเท่าของ 
1,000 บาท 

กรณีตรวจพบรายการซื้อท่ีผิดเง่ือนไข ธนาคารผู้จัดจําหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

วันท่ีครบกําหนดไถ่ถอน -  พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563                                                                        
-  พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2567                                                                        

วันท่ีจ่ายดอกเบ้ีย 27 พฤษภาคม และ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกําหนดไถ่ถอน 

วิธีจัดจําหน่าย • จําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย   
ธนาคารไทยพาณิชย์ และผ่าน KTB netbank Application ของธนาคารกรุงไทย ต้ังแต่เวลา 8.30 น. ของวันท่ี 15 มกราคม 
2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ท้ังน้ี การซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ KTB netbank Application 
ผู้ซ้ือต้องสมัครขอใช้บริการและลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์สาขาก่อน 

การชําระเงิน • ซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ KTB netbank Application : ธนาคารผู้จัดจําหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ซ้ือทันที 

• ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชําระได้ท้ังเงินสด หรือหักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ไม่รับชําระด้วยเช็ค)  
โดยส่ังจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 3 ปี”  

  “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี” 
• กรณีชําระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบ้ียจะเริ่มนับต้ังแต่วันท่ีซ้ือ  

หากชําระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย  
ดอกเบ้ียจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป 

• กรณีชําระด้วยเช็ค  หากชําระก่อนเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และเช็คจะต้องลงวันท่ีส่ังจ่ายไม่เกินวันท่ีทํารายการ  
ดอกเบ้ียจะเริ่มนับในวันทําการท่ีทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ 

 หากชําระหลังเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย  
     รายการจองซ้ือจะถือเป็นรายการของวันทําการถัดไป และดอกเบ้ียจะเริ่มนับในวันทําการท่ีทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้  
     ท้ังน้ี เงื่อนไขการชําระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารผู้จัดจําหน่ายกําหนด 

หลักฐานท่ีได้รับ 
จากการซื้อ 

• ซื้อผ่านเครื่อง ATM : ได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการท่ีพิมพ์จากเครื่อง ATM 
• ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ KTB netbank Application : ได้รับหลักฐานการทํารายการตามบริการของแต่ละธนาคาร

ผู้จัดจําหน่ายกําหนด   
• ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร 
ผู้ซื้อรายใหม่ : ได้รับสมุดพันธบัตรฯ  (Bond Book) ในวันท่ีซ้ือหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทําการจากธนาคารผู้จัดจําหน่าย 
ผู้ซื้อท่ีมีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซ้ือหลังวันทํารายการซ้ือ 15 วันทําการ  

การเปล่ียนแปลงชื่อ 
ท่ีอยู่ บัญชีรับดอกเบ้ีย/ 
เงินต้น และการทําธุรกรรม
เก่ียวกับพันธบัตร 

ติดต่อธนาคารผู้จัดจําหน่ายท่ีทํารายการซ้ือ 

• การโอนกรรมสิทธ์ิ การขายพันธบัตรก่อนวันท่ีครบกําหนดไถ่ถอน สามารถทํารายการได้ต้ังแต่วันท่ี 27 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
• การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการหย่า การล้มละลาย การชําระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน  

ให้กระทําได้หลังจากวันท่ีทํารายการซ้ือ 15 วันทําการ 
การทําธุรกรรมเก่ียวกับพันธบัตรอาจมีค่าธรรมเนยีมตามรายละเอียดด้านหลัง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีชวน (รับได้ท่ีธนาคารผู้จัดจาํหนา่ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รู้ก่อนซื้อพันธบัตร  พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 1 (เพ่ิมเติม) 

การเสียภาษี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกครั้งท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ียตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดา
จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรา 15% ต่อปี) ผู้ซ้ือจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต 
กรณีท่ีสมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อ พันธบัตรและตราสารหน้ี) 

การจ่ายคืนเงินต้น 
เม่ือครบกําหนดไถ่ถอน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ในวันท่ี 

ครบกําหนดไถ่ถอน กรณีเปล่ียนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี           

เม่ือธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ     
จากการทําธุรกรรม 
ภายหลังการซื้อพันธบัตร
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด         
(ต่อรายการไม่รวม VAT) 

ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
(ไม่คิด VAT) 

ธนาคารผู้จัดจําหน่าย 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)    
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ 
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท บุคคลธรรมดา 
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล 
100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ 
Scripless (ภายหลังการถอนแล้ว
ต้องการนําฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท/รายการ • กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท 

• กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร        
คิด 250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ 
กําหนดไถ่ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธิ์  - - • กรณีโอนระหวา่งลูกค้าเดิมท่ีซ้ือผ่าน 
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

• กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้า 
รายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมการโอน 
จากลูกค้าใหม่ 250 บาท 

(5) การขอแก้ไขช่ือท่ีจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ท่ีอยู ่บัญชีรับ
ดอกเบี้ยและเงินต้น 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond 
Book) ใหม่ (ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม) 

- - คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ 
(Bond Book) ใหม่ ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ 
(เล่มละ 50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรอง    
ยอดพันธบัตร ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ      
(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบญัชีไม่ได้ 

100 บาท 
 (ไม่คิด VAT) 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    
การทําธุรกรรม : โอน  ใช้เป็นหลักประกัน 
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วย
พันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทน
พันธบัตรชํารุด สูญหาย ขอเปล่ียนช่ือ  
ช่ือสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

- 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี :  
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  www.bangkokbank.com   2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111  www.ktb.co.th   3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 870 www.kasikornbank.com       
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777  www.scb.co.th  5. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5308, 5303, 5315  หรือ 0 2271 7999 ต่อ 5809 www.pdmo.go.th 
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย  www.bot.or.th 

- สํานักงานใหญ่ ฝ่ายการชําระเงินและพันธบัตร โทร. 1213            -  สํานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4421-5, 0 7423 8475                           
   - สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1075, 1078          -  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3423-5 


