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หนังสือช้ีชวนการจําหนาย 

พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2  

1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2  

เปนพันธบตัรแบบไรใบตราสาร (Scripless)  ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

อายุ อัตราดอกเบ้ีย 

รุนอายุ 5 ป  (SB235A) อัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ี รอยละ 2.15 ตอป 

รุนอายุ 10 ป (SB285A) อัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ี รอยละ 3.00 ตอป 
 
 

2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตร จํานวนรวม 30,000 ลานบาท แบงเปน 2 รุน คือ รุนอายุ 5 ป และ

รุนอายุ 10 ป ระหวางวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 - 10 กันยายน 2561 โดยจําหนายผานเคานเตอรทุกสาขา เครื่องถอนเงิน

อัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ระบบอินเทอรเน็ตของธนาคารผูจัดจําหนาย 4 แหง ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) KTB 

netbank Application ของธนาคารกรุงไทย (KTB netbank) และ K Plus Application ของธนาคารกสิกรไทย (K Plus) 

ท้ังนี้ การซ้ือผานระบบอินเทอรเน็ต KTB netbank หรือ K Plus ผูซ้ือตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียนผาน

เคานเตอรสาขากอน ซ่ึงผูซ้ือสามารถซ้ือไดตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. 

ของวันท่ี 10 กันยายน 2561 และจําหนายท่ีบูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งท่ี 18 

MONEY EXPO 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวางวันท่ี 10 - 13 พฤษภาคม 2561 

3. ผูออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “กค.”  

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน : ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ธปท.”  

5. ผูจัดจําหนายและผูรับฝากพันธบัตรจากผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร : 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

    ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร” 

6. ผูรับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ศูนยรับฝาก” 

7. ราคาจําหนายและวงเงินซ้ือข้ันต่ํา-ข้ันสูง   
ราคาจําหนาย หนวยละ 1,000 บาท และซ้ือเพ่ิมเปนจํานวนเทาของ 1,000 บาท วงเงินซ้ือข้ันต่ํา 1,000 บาท 

(1 หนวย) โดยไมจํากัดวงเงินซ้ือข้ันสูง ไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีเขาซ้ือ 
กรณีตรวจพบรายการซ้ือท่ีผิดเง่ือนไข ธนาคารจะคืนเงินใหผูซ้ือโดยไมมีการคิดดอกเบ้ีย 

8. ผูมีสิทธิ์ซ้ือ  

    บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด 

สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอ่ืนท่ีไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร 

(ผูไมมีสิทธิ์ซ้ือ ประกอบดวย ธนาคาร  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย  บริษัทเครดิตฟองซิเอร  
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  บริษัทประกัน  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนสวนบุคคลท่ีบริหารโดยสถาบันการเงิน  กองทุนรวม  คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญท่ีไมใชนิติบุคคล  

บรรษัท  สํานักงานประกันสังคม  รัฐวิสาหกิจ  บริษัท  หางราน  นิติบุคคลอาคารชุด  นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  

โรงพยาบาลเอกชน  สถานศึกษาเอกชน  สหกรณ และนิติบุคคลท่ีแสวงหากําไร) 

9. วิธีการซ้ือพันธบัตร  

 ผูซ้ือพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ท่ีไมเคยมีประวัติการซ้ือพันธบัตรออมทรัพยกับธนาคาร 

มากอนตองลงทะเบียน และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยท่ีธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย) โดยชื่อบัญชีฝากหลักทรัพยตองตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ย

และเงินตน 

การลงทะเบียน ใชหลักฐาน ดังนี้ (เอกสารประกอบเพ่ิมเติม ดูรายละเอียดแนบ) 

 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 2.  สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของ 

ผูซ้ือท่ีเปดบัญชีไวกับธนาคาร พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  ในกรณีท่ีไมมีบัญชีเงินฝากผูซ้ือตองเปดบัญชีใหม 

ท้ังนี้ ตองเปนบัญชีของธนาคารท่ีทํารายการซ้ือเทานั้น  

   กรณีซ้ือพันธบัตรผานเครื่อง ATM หากผูซ้ือทําบัตร ATM ใหม ธนาคารจะยกเวนคาธรรมเนียมการทําบัตร 

ATM และคาธรรมเนียมบัตร ATM ปแรกใหแกผูซ้ือ 

10. การชําระเงิน 

กรณีซ้ือผานเครื่อง ATM ระบบอินเทอรเน็ต KTB netbank หรือ K Plus 

 ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีผูซ้ือทันทีเม่ือสิ้นสุดการทํารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันท่ี 

ทําธุรกรรม ยกเวนกรณีซ้ือหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซ้ือในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท.  

ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันทําการถัดไป ท้ังนี้ วงเงินซ้ือข้ันสูงท่ีซ้ือผานเครื่อง ATM ระบบอินเทอรเน็ต KTB 

netbank หรือ K Plus เปนไปตามแตละธนาคารประกาศหรือกําหนด 

กรณีซ้ือผานเคานเตอร  

 สามารถชําระไดท้ังเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค 

 1. กรณีชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบี้ยจะ

เริ่มนับตั้งแตวันท่ีซ้ือ  หากชําระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท. 

ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป 

 2. กรณีชําระดวยเช็ค   

• สั่งจาย  

- “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 5 ป”  

- “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 10 ป” 

• ลงวันท่ีไมเกินวันท่ีซ้ือ (วันท่ี 10 กันยายน 2561 ไมรับชําระดวยเช็ค)  

• เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาท่ีรับชําระเงินคาพันธบัตร  
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 หากชําระกอนเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา และเช็คจะตองลงวันท่ีสั่งจายไมเกินวันท่ีทํารายการ   

ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการท่ีทราบผลวาเช็คสามารถเรียกเก็บได 

  หากชําระหลังเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา หรือในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท.  

รายการจองซ้ือจะถือเปนรายการของวันทําการถัดไป และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการท่ีทราบผลวา 

เช็คสามารถเรียกเก็บได  

 ท้ังนี้ เง่ือนไขการชําระเงินดังกลาวเปนไปตามแตละธนาคารกําหนด 

11. การระบุช่ือผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)   

 ในการซ้ือพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซ้ือระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อเทานั้น โดยชื่อผูถือกรรมสิทธิ์

จะตองตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย และชื่อบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและเงินตน 

 หากผูถือกรรมสิทธิ์เปนผูเยาว สามารถซ้ือพันธบัตรไดโดยใชชื่อผูเยาว (คนเดียวเทานั้น) และในการ 

เปดบัญชีฝากหลักทรัพย ตองมีผูปกครองหรือผูจัดการใหความยินยอมเนื่องจากยังไมบรรลุนิติภาวะ และ 

หากตองการถอนหลักทรัพย ผูปกครองหรือผูจัดการจะตองใหความยินยอมเชนกัน ท้ังนี้ บัญชีเงินฝาก 

เพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและเงินตนจะตองเปนชื่อผูเยาวเทานั้น  อยางไรก็ดี เมื่อมีการถอนออกจากระบบ 

ไรใบตราสาร (Scripless) มาเปนพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะออกใบพันธบัตรจดทะเบียน 

ในนามของผูเยาวโดยผูปกครอง ซ่ึงในทางกฎหมายกรรมสิทธิใ์นใบพันธบัตรฉบับนี้จะเปนของผูเยาว 

12. การระบุวันท่ีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรในบัญชีฝากหลักทรัพย  

     วันท่ีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรท่ีระบุในบัญชีฝากหลักทรัพยเปนวันเดียวกันกับวันท่ี กค. ไดรับเงิน 

จากธนาคาร 

13. หลักฐานท่ีไดรับจากการซ้ือพันธบัตร 
 - กรณีท่ีซ้ือผานเครื่อง ATM ผูซ้ือจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการท่ีพิมพจากเครื่อง ATM เพ่ือเปน 

หลักฐานในการชําระคาซ้ือพันธบัตร 

- กรณีซ้ือผานระบบอินเทอรเนต็ของธนาคาร KTB netbank หรือ K Plus ผูซ้ือจะไดรับหลักฐานการทํารายการ

ตามบริการของแตละธนาคารกําหนด 

- กรณีซ้ือผานเคานเตอร  ผูซ้ือจะไดรับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร 

- สําหรับผูซ้ือพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ท่ีแสดง 

รายละเอียดเก่ียวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันท่ีซ้ือหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 15 วันทําการ สําหรับ 

ผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีมี Bond Book อยูแลว ใหนํา Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซ้ือใหเปนปจจุบันไดท่ี 

ธนาคารท่ีทํารายการซ้ือภายหลังจากวันท่ีทํารายการซ้ือแลว 15 วันทําการ โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะนําไปใชอางอิง 

สาํหรับการทําธุรกรรมได รายการท่ีปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซ้ือท่ีแสดงมูลคาตามราคาตรา  

(Par Value) ในวันท่ีจดทะเบียน และในวันท่ีทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของ 

แตละธนาคาร โดยจะถือวาถูกตองเม่ือรายการดังกลาวตรงกันกับรายการท่ีบันทึกไวท่ีธนาคาร ท้ังนี้ จะปรากฏ 

เฉพาะรุนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ท่ีซ้ือผานธนาคารเทานั้น โดยผูถือกรรมสิทธิ์สามารถนํา  

Bond Book ท่ีไดรับตั้งแตการซ้ือพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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จนถึงพันธบัตรรุนนี้ไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซ้ือเทานั้น สําหรับ

การจายคืนเงินตนพันธบัตรเม่ือครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลังจะจายคืนตามราคาตรา (Par Value) 

14. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน 

 ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ  เชน  

การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือ 

บุคคลอ่ืนได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะตอง 

ติดตอธนาคารท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซ้ือ เพ่ือขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีคาธรรมเนียม 

การถอนพันธบัตร รายละเอียดตามขอ 15  
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15. คาธรรมเนียมตาง ๆ จากการทําธุรกรรม ภายหลังการซ้ือพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์ 

 

 

 

ประเภทธุรกรรม 

ผูเรียกเก็บ 
ศูนยรับฝาก 
(ตอรายการ 
ไมรวม VAT) 

ธปท. 
(ไมคิด VAT) 

ธนาคาร 
(ตอรายการ รวม VAT) 

กรณีไรใบตราสาร (Scripless)    

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ 
Scripless เพ่ือขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท 
 
 

บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ 
Scripless (ภายหลังการถอนแลว
ตองการนําฝากใหม) 

10 บาท 10 บาท/
รายการ 

• กรณลีูกคาเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท 

• กรณีเปนลูกคารายใหมของธนาคาร 
คิด 250 บาท 

(3) การขายพันธบัตร 
กอนวันครบกําหนดไถถอน 

- - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิ - - • กรณีโอนระหวางลูกคาเดมิท่ีซื้อผาน
ธนาคารเดยีวกัน ไมคดิคาธรรมเนียม 

• กรณลีูกคาเดิมโอนใหกับลูกคารายใหม  
คิดคาธรรมเนียมการโอนจากลูกคาใหม 
250 บาท 

 (5) การขอแกไขช่ือท่ีจดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิในพันธบัตร ท่ีอยู บัญชีรับ
ดอกเบ้ียและเงินตน 

- - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond 
Book) ใหม (ยกเวน กรณสีมุดเต็ม) 

- - คิดคาธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ 
(Bond Book) ใหม ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ 
(เลมละ 50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอด

พันธบัตร ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ  
(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(9) การขอแกไขบัญชีรับคาเงินตน/
ดอกเบ้ียพันธบัตร กรณเีขาบัญชีไมได 

100 บาท 
 (ไมคิด VAT) 

ไมคิด
คาธรรมเนียม 

ไมคิดคาธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip) 
การทําธุรกรรม : โอน ใชเปนหลักประกัน 
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหนวย
พันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหมหรือแทน
พันธบัตรชํารุด สูญหาย ขอเปลี่ยนช่ือ  
ช่ือสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร  

 
- 

 
บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

 
- 
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16. การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน  

 ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอนไดตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561  

เปนตนไป โดยดําเนินการไดดังนี้ 

 16.1 พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไดท่ีธนาคาร 

ท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซ้ือตามราคาท่ีตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกําหนดราคารับซ้ือพันธบัตร รวมถึง 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน) 

 16.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดใหแกสถาบันการเงิน 

หรือบุคคลอ่ืนตามราคาท่ีตกลงกัน  

 ท้ังนี้ การขายพันธบัตรจะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวันกําหนดจายคืนเงินตนมิได 

17. การทําธุรกรรมภายหลังการซ้ือพันธบัตรจากธนาคาร 

  ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถทําธุรกรรมตาง ๆ เชน การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ กระทําไดตั้งแต 

วันท่ี 10 พฤศจกิายน 2561 เปนตนไป ยกเวนการดําเนินการเรื่องตาง ๆ เชน การโอนทางมรดก การแบง 

ทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา การลมละลาย การชําระบัญชี การใชเปนหลักประกัน ใหกระทําไดหลังจาก 

วันท่ีทํารายการซ้ือแลว 15 วันทําการ ท้ังนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการใชเปนหลักประกันจะกระทําในระหวาง 

ระยะเวลา 30 วันกอนวันกําหนดจายคืนเงินตนมิได 

 ในการทําธุรกรรมตาง ๆ เก่ียวกับพันธบัตร สามารถดําเนินการได ดังนี้ 

17.1 พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)  

  ผูถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) หากประสงคจะดําเนินการเรื่องตาง ๆ  

เชน ถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ ใหติดตอธนาคารท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซ้ือ โดยเปนไปตามพิธีปฏิบัติของ 

ธนาคาร และศูนยรับฝาก ดังนี้ 

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพ่ือขอออกใบพันธบัตร 

    ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเปนใบพันธบัตร 

พรอมแนบ Bond Book สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และ 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร ตามขอ 15  

 (2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแลวตองการนําฝากใหม) 

ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการฝากพันธบัตร พรอมแนบใบพันธบัตร สําเนาบัตร 

ประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามขอ 15  

  (3)  การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน 

   ผูถือกรรมสิทธิ์ตองดําเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนกอนกําหนดของธนาคาร ท้ังนี้  

ราคาขายจะข้ึนอยูกับราคาตลาด ณ วันท่ีขาย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการดังกลาว 

 (4)  การโอนกรรมสิทธิ์ 

   การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยอาจเปนการโอน

ใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีซ้ือผานธนาคารเดียวกัน แตไมสามารถโอน
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กรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารท่ีไดฝากพันธบัตรไว 

และตองกรอกแบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธิ์ พรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียม

ในการโอนกรรมสิทธิ์ระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีซ้ือผานธนาคารเดียวกัน ท้ังนี้ หากเปนการโอน 

กรรมสิทธิ์ระหวางลูกคาเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกคา 

รายใหม 250 บาท ตอรายการ รวม VAT 

   (5)  การขอแกไขชื่อท่ีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ท่ีอยู บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินตน 

    ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว 

ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจ 

ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อ่ืน ๆ แลวแตกรณี  โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียม 

ในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว  

  (6)  การขอออก Bond Book ใหม 

    ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการขอออก Bond Book ใหม พรอมแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) หรือใบแจงความ (กรณี Bond Book สูญหาย) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม 

การออก Bond Book ใหม ตามขอ 15 

  (7)  การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 

    ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พรอมแนบสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามขอ 15 

  (8) การขออายัดพันธบัตร 

   ธนาคารจะดําเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของสวนราชการ หรือผูมีอํานาจตาม 

กฎหมาย เชน กรมสรรพากร เจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการ 

อายัดพันธบัตรดังกลาว 

 (9)  การขอแกไขบัญชีรับคาเงินตน/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได 

ธนาคารจะดําเนินการสงขอมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหมใหกับศูนยรับฝาก โดยศูนยรับฝาก  

คิดคาธรรมเนียมการขอแกไข กรณีเขาบัญชีไมได ตามขอ 15  

17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 

 หากประสงคจะทําธุรกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ 

ผูถือกรรมสิทธิ์ไมประสงคจะไปดําเนินการเก่ียวกับธุรกรรมตาง ๆ ดวยตนเองท่ี ธปท. ใหธนาคารรับเรื่องจาก 

ผูถือกรรมสิทธิ์และดําเนินการดังตอไปนี้ เพ่ือสงเรื่องตอให ธปท. ดําเนินการตอไป 

 17.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ 

 17.2.2 การใชเปนหลักประกันและถอนหลักประกัน 

 17.2.3 การขอแกไขชื่อจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์   

 17.2.4 การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ  
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ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแยกพันธบัตรเปนฉบับยอยๆ ได แตราคาพันธบัตรท่ีแยกเปน
ฉบับยอยๆ แลวจะตองเปนจํานวนเต็มพัน  

 17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย 

 17.2.6 การยื่นไถถอนเงินตนพันธบัตรเม่ือครบกําหนด 

การใหบริการแกผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามขอ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกลาวขางตน  

ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถแจงความจํานงไดโดยตรงท่ี ธปท. สํานักงานใหญ หรือสํานักงานภาค แตหากติดตอผาน 

ธนาคาร ธปท. จะดําเนินการใหทันทีท่ีไดรับเรื่องจากธนาคาร โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองชําระคาธรรมเนียม 

ใหแก ธปท. สําหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอ่ืนฉบับละ 100 บาท 

หรือตามท่ี ธปท. จะกําหนดภายหลัง ยกเวนการยื่นไถถอนเงินตนพันธบัตรเม่ือครบกําหนด ธปท. ไมเก็บ 

คาธรรมเนียม  ท้ังนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการดังกลาวจากผูถือกรรมสิทธิ์เพ่ิมอีก 

ฉบับละ 10 บาท 

18. การจายดอกเบ้ีย 

18.1 จายปละ 2 งวด คือ วันท่ี 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด 

ไถถอน การคํานวณดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาตามราคาตราของพันธบัตร โดยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน และ

นับตามจํานวนวันท่ีเกิดข้ึนจริง (การนับวันท่ีเกิดข้ึนจริง ใหนับตามรายละเอียดการชําระเงินขอ 10) เศษของ 

หนึ่งสตางคใหปดท้ิง หากวันครบกําหนดจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนไปจายในวันทําการถัดไป 

โดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพ่ิมให เวนแตดอกเบี้ยงวดสุดทาย (งวดไถถอน) จะคํานวณดอกเบี้ยเพ่ิมตามจํานวนวันท่ี 

เลื่อนออกไป 

18.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝาก 

ประจาํ) ของผูถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อและขอมูลท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝาก (กรณีไรใบตราสาร) หรือ 

ตามรายชื่อทางทะเบียน (กรณีมีใบตราสาร) ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ ธปท. กอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน 

กอนวันกําหนดจายดอกเบี้ย  

19. การหักภาษี ณ ท่ีจาย 

      ธปท. จะหักภาษี ณ ท่ีจายไวทุกครั้งท่ีมีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร 

20. การไถถอนเงินตนเม่ือครบกําหนด 

 20.1  กําหนดจายคืนเงินตน (วันครบกําหนดไถถอน)  

 -  พันธบัตรรุนอายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2566 

  -  พันธบัตรรุนอายุ 10 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2571 

หากวันครบกําหนดไถถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนวันครบกําหนดไถถอนเปนวันทําการถัดไป  

      20.2  ธปท. กําหนดวันปดสมุดทะเบียนในชวงระยะเวลา 30 วันกอนวันกําหนดจายคืนเงินตน 

20.3  การจายคืนเงินตน 

 กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินตน 
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เขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ตาม

รายชื่อและขอมูลท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝาก ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ ธปท. กอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน 

กอนวันกําหนดจายคืนเงินตน 

 กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจายคืนเงินตนพันธบัตรจะกระทําไดตอเม่ือ ธปท. ไดรับคืน

ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงแบบคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธิ์กอนวันครบกําหนดไถถอน 

  เอกสารไถถอนประกอบดวย 

(1) คําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ไดกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอยางท่ีให
ไวกับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ท่ีครบกําหนดไถถอน 
(3) สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผูถือกรรมสิทธิ์ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ

บัญชีเงินฝากประจํา) ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 
(4) กรณีบุคคลธรรมดา  แนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีนิติบุคคล  แนบ เอกสารท่ีแสดงนิติบุคคลโดยผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง 
 เชน สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย, สําเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งและรายงาน 
 การประชุมประจําปครั้งลาสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    
เของผูท่ีมีอํานาจลงนามท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

กรณีไถถอนพันธบัตรของผูเยาว 

• ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ   ใหผูปกครองหรือผูจัดการท่ีมีชื่อในพันธบัตร ลงลายมือชื่อ
ในคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร พรอมแนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาสูติบัตรหรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผูเยาว และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูปกครองหรือผูจัดการ  
ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

• ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ   ใหผูเยาวลงลายมือชื่อไถถอนรวมกับ
ผูปกครองหรือผูจัดการ ในคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูเยาวและผูปกครองหรือผูจัดการ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

• ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ   อนุโลมไมตองแจงบรรลุนิติภาวะกอนไถถอน โดยในคําขอรับ
คืนเงินตนพันธบัตรใหระบุบัญชีรับเงินตนเปนชื่อผูเยาวเทานั้น และผูปกครองหรือผูจัดการและ
ผูเยาวลงนามในชองลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเยาวและ
ผูปกครองหรือผูจัดการ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับเปล่ียนรุน วงเงิน และกําหนดการจําหนายพันธบัตร  

     รวมท้ังเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 
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22. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
www.bangkokbank.com 

โทร. 1333 

2.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
www.ktb.co.th 

โทร. 0 2111 1111   

3.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
www.kasikornbank.com 

โทร. 0 2888 8888 กด 819 

4.  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   
www.scb.co.th 

โทร. 0 2777 7777 

5.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง      
www.pdmo.go.th 

โทร 0 2265 8050 ตอ 5308, 5303, 5315 
โทร 0 2271 7999 ตอ 5809 

6.  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 www.bot.or.th 
     สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร 
     สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม 
     สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
     สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน 

 
 
โทร. 1213 
โทร. 0 5393 1075, 1078 
โทร. 0 7427 2000 ตอ 4422-23,25, 0 7423 8475 
โทร. 0 4391 3423-5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bangkokbank.com/
http://www.ktb.co.th/
http://www.kasikornbank.com/
http://www.scb.co.th/
http://www.pdmo.go.th/
http://www.bot.or.th/
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รายละเอียดแนบ  
 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 
 

 ผูซ้ือตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ พรอมประทับตรา (ถามี) 

กรณีนิติบุคคล ผูท่ีลงนามในหนังสือ "ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจจัดการตราสารหนี้" ตองเปนผูท่ีมี
อํานาจลงนามตามขอบังคับหรือระเบียบของนิติบุคคล 
 

 

บุคคลธรรมดา 
 ลําดับ ช่ือเอกสาร   

1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน   

2 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) 
ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของกรรมสิทธิ์  

  

 

 

บุคคลธรรมดาท่ีเปนชาวตางชาต ิ
 ลําดับ ช่ือเอกสาร   

1 สําเนาใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย  หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว   

2 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) 
ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของกรรมสิทธิ์  

  

 

มูลนิธิ 
 ลําดับ ช่ือเอกสาร 
 

1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือใหอํานาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ  

2 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหมท้ังชุด  

3 สําเนาขอบังคับของมูลนิธิ ท่ีกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน  

4 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลท่ีไดรับยกเวนภาษี  หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ท่ีจายไว 

 

5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซ้ือพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

6 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของมูลนิธิ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี
เงินฝากประจํา) 
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สมาคม 

ลําดับ ช่ือเอกสาร   
1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมและองคการ  หรือทะเบียนสมาคม  

2 สําเนาขอบังคับของสมาคม ท่ีกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน  

3 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมข้ึนใหมท้ังชุด  

4 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลท่ีไดรับยกเวนภาษี  หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ท่ีจายไว 

 

5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซ้ือพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

6 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสมาคม (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี
เงินฝากประจํา) 

  

วัด 
 

ลําดับ ช่ือเอกสาร  

1 สําเนาใบประกาศจัดตั้งวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดสําหรับวัดท่ีจัดตั้งกอน พ.ศ. 2484  

2 สําเนาใบตราตั้งเจาอาวาส  

3 หนังสือสุทธิของเจาอาวาส  

4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของวัดใหมาดําเนินการซ้ือพันธบัตรพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

5 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของวัด (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงิน
ฝากประจํา) 

  

 

สภากาชาดไทย 
 

ลําดับ ช่ือเอกสาร  

1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง  

2 รายชื่อคณะกรรมการ  

3 สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน  

4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซ้ือพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

5 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสภากาชาดไทย (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจํา) 
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สถานศึกษาของรัฐ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร  

1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง 

 2 สําเนาประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง แตงตั้งอธิการบดี หรืออาจารยใหญ หรือคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจ 

 3 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

 4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซ้ือพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ   

5 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสถานศึกษา (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา)   

 
โรงพยาบาลของรัฐ  

ลําดับ ช่ือเอกสาร  

1 สําเนาหนังสือจัดตั้งฯ 

 2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม หรือผูอํานวยการ หรือประธานกรรมการ 

 3 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

 4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซ้ือพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ   

5 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของโรงพยาบาล (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา)   

 
 

นิติบุคคลอ่ืน  

ลําดับ ช่ือเอกสาร  

1 สําเนาหนังสือจัดตั้งฯ 

 2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล 

 3 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

 4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมาดําเนินการซ้ือพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ   

5 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา)   

หมายเหตุ  เอกสารประกอบการลงทะเบียนขางตน ไมตองนําสง ธปท. ใหธนาคารเก็บรักษาตาม 
อายุความทางกฎหมาย 
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ถาม-ตอบ 
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2    

1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรรุนนี้จึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา 

 กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตร โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน  

การลงทุนในพันธบัตร จึงเปนการลงทุนท่ีม่ันคง ไมมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับเงินตนคืน ไดรับดอกเบี้ย 

เปนผลตอบแทนในอัตราแบบคงท่ีตามระยะเวลากําหนดท่ีแนนอน ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะท่ี

ออกจําหนายโดยสวนใหญจะกําหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น 

2. ขอดีของการเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) คืออะไร 

เม่ือพันธบัตรครบกําหนดไถถอน ผูถือกรรมสิทธิไ์มตองคืนใบพันธบัตรให ธปท. โดยเงินตนจะโอน

เขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์อัตโนมัติ 

และไมตองมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร ท้ังนี้ใหผูถือกรรมสิทธิ์นําสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book ไป

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันไดท่ีธนาคารท่ีทํารายการซ้ือ 

3. สนใจซ้ือพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ตองทําอยางไร  

ผูสนใจสามารถเลือกวิธีการซ้ือพันธบัตรวิธีใดวิธีหนึ่งไดจาก 3 ชองทาง ดังนี้ 

3.1 การซ้ือผานเคานเตอรธนาคาร ผูซ้ือจะตองลงทะเบียนและเปดบัญชีฝากหลักทรัพยท่ีธนาคาร  

(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารไทยพาณิชย)  และทํารายการซ้ือไดตั้งแต

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 - 10 กันยายน 2561 หรือจนถึงวันท่ีจําหนายไดครบวงเงินตามท่ีแตละธนาคาร

ไดรับจัดสรร โดยผูซ้ือสามารถดาวนโหลดใบจองซ้ือไดท่ีเว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(http://www.pdmo.go.th/savings-bond.php?m=sb) 

3.2 การซ้ือผานเครื่อง ATM ผูซ้ือจะตองดําเนินการตามขอ 3.1 และแจงธนาคารเพ่ือขอทําบัตร ATM 

ซ่ึงมีขอดี คือ ผูซ้ือจะสามารถดําเนินการผานเครื่อง ATM ไดทุกเครื่องของธนาคาร โดยไมตองเดินทางมาท่ีธนาคาร 

3.3 การซ้ือผาน Internet Banking KTB netbank หรือ K Plus ผูซ้ือจะตองดําเนินการตามขอ 3.1 

และลงทะเบียนเพ่ือเปดใชบริการระบบ Internet Banking KTB netbank หรือ K Plus โดยผูซ้ือจะไดรับ

ความสะดวกในการซ้ือและสามารถซ้ือไดตลอด 24 ชั่วโมง  

4. ซ้ือแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป 

เม่ือผูซ้ือชําระเงินในการซ้ือพันธบัตรแลว ท้ัง 3 ชองทาง มีหลักฐานเพ่ือยืนยันการซ้ือ ดังนี้ 

4.1 กรณีซ้ือผานเคานเตอรธนาคาร ผูซ้ือจะไดรับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร 

4.2 กรณีท่ีซ้ือผานเครื่อง ATM ผูซ้ือจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการท่ีพิมพจากเครื่อง ATM 

(Slip) เพ่ือเปนหลักฐานในการชําระคาซ้ือพันธบัตร 

4.3 กรณีซ้ือผานระบบอินเทอรเน็ตของธนาคาร KTB netbank หรือ K Plus ผูซ้ือจะไดรับ

หลักฐานการทํารายการตามบริการของแตละธนาคารกําหนด 
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- สําหรับผูซ้ือพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book)  

ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันท่ีซ้ือหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 15 วันทําการ  

สําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีมี Bond Book อยูแลว ใหนํา Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซ้ือใหเปนปจจุบัน 

ไดท่ีธนาคารท่ีทํารายการซ้ือภายหลังจากวันท่ีทํารายการซ้ือแลว 15 วันทําการ โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะนําไปใช 

อางอิงสําหรับการทําธุรกรรมได รายการท่ีปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซ้ือท่ีแสดงมูลคาตามราคาตรา 

(Par Value) ในวันท่ีจดทะเบียน และในวันท่ีทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของ 

แตละธนาคาร โดยจะถือวาถูกตองเม่ือรายการดังกลาวตรงกันกับรายการท่ีบันทึกไวท่ีธนาคาร ท้ังนี้ จะปรากฏ 

เฉพาะรุนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ท่ีซ้ือผานธนาคารเทานั้น โดยผูถือกรรมสิทธิ์สามารถนํา  

Bond Book ท่ีไดรับตั้งแตการซ้ือพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

จนถึงพันธบัตรรุนนี้ไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซ้ือเทานั้น สําหรับการ 

จายคืนเงินตนพันธบัตรเม่ือครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลังจะจายคืนตามราคาตรา (Par Value) 

5. คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญท่ีไมใชนิติบุคคล หรือกองทุนสวนบุคคลสามารถซ้ือพันธบัตรรุนนี้

ไดหรือไม 

 คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญท่ีไมใชนิติบุคคล ไมสามารถซ้ือได เนื่องจากไมมีสถานภาพเปน

บุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูในขายท่ีจะซ้ือได  

 กองทุนสวนบุคคลท่ีบริหารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซ้ือได 

6. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซ้ือพันธบัตรรุนนี้หรือไม 

 ไมตองใหความยินยอม 

7. ซ้ือพันธบัตรรุนเดียวกัน จํานวนเงินเทากัน ทําไมไดรับดอกเบ้ียงวดแรกไมเทากัน 

เนื่องจากวันท่ีซ้ือพันธบัตรตางกัน ทําใหการนับจํานวนวันเพ่ือนําไปคํานวณดอกเบี้ยไมเทากัน  

โดยมีหลักเกณฑการนับวัน ใหนับวันท่ีซ้ือ ไมนับวันท่ีจายดอกเบี้ย เชน 

-  นาย ก. ซ้ือพันธบัตรรุนอายุ 5 ป ชําระดวยเงินสดจํานวน 500,000 บาท ในวันท่ี 10 

พฤษภาคม 2561 จายดอกเบี้ยงวดแรกวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 การนับวันจะนับวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  

จนถึงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เปนจํานวน 184 วัน  

- นาย ข. ซ้ือพันธบัตรรุนอายุ 5 ป ชําระดวยเงินสดจํานวน 500,000 บาท ในวันท่ี 1 มิถุนายน 

2561 จายดอกเบี้ยงวดแรกวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 การนับวันจะนับวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 จนถึงวันท่ี  

9 พฤศจิกายน 2561 เปนจํานวน 162 วัน  

ท้ังนี้ งวดตอไปจํานวนวันเพ่ือนําไปคํานวณดอกเบี้ยของ นาย ก. และนาย ข. จะเทากัน 

8. การขอคืนภาษีดอกเบ้ียพันธบัตรรุนนี้ทําอยางไร 

 เม่ือ ธปท. จายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทาน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี  

ณ ท่ีจาย ให ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีท่ีเงินไดสุทธขิองทานเสียภาษี 

ในอัตราท่ีต่ํากวารอยละ 15  
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9. การโอนดอกเบ้ียและเงินตนพันธบัตรเขาบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม 

ในการโอนดอกเบี้ยและเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี

เงินฝากประจํา) เจาของบัญชีไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน  

10. หากตองการรับดอกเบ้ียและเงินตนเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม 

ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชี

เงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์เทานั้น 

11. หากตองการแจงแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู บัญชีรับดอกเบ้ียและเงินตน หรือ 

ขอมูลอ่ืนๆ จะตองทําอยางไร 

• กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) 

     ติดตอธนาคารท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซ้ือ โดยนํา Bond Book และหลักฐานอ่ืนท่ีตองใช

ในการอางอิงไปดวย 

• กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 

     ใหแจงโดยตรงท่ี ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือธนาคาร สํานักงานใหญ และสาขา

ท่ัวประเทศ เพ่ือสงตอให ธปท. ดําเนินการตอไป 

12. การขอหนงัสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ

ดําเนินการออกใหไดเลยหรือไม และคิดคาธรรมเนียมอยางไร 

ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) ใหได โดยคิดคาธรรมเนียม

การจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราท่ีแตละธนาคารประกาศกําหนด ซ่ึงปจจุบันอยูระหวาง  

50 - 200 บาท ตอฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีธนาคาร) 

13. ถามีความประสงคจะเปล่ียนพันธบัตรจากแบบไรใบตราสาร (Scripless)  ใหเปนแบบมีใบตราสาร 
(Scrip) ทําไดหรือไม เสียคาใชจายเทาใด ใชเวลาดําเนินการประมาณกี่วัน ลูกคาถึงจะไดรับใบพันธบัตร  
   ทําได โดยตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารเพ่ือขอออกใบพันธบัตร โดยมีคาธรรมเนียม 

ในการดําเนินการรวมท้ังสิ้นประมาณ 290 บาท ตอรายการ ประกอบดวย  

   1) คาธรรมเนียมท่ีตองจายใหกับศูนยรับฝาก 65 บาทตอรายการ ไมรวม VAT  

   2) คาธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรท่ีตองจายให ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทตอฉบับ 

                    กรณีนิติบุคคล 100 บาทตอฉบับ ไมคิด VAT  

   3) คาธรรมเนียมการดาํเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ท่ีตองจายให 

                    ธนาคาร 200 บาทตอรายการ รวม VAT  

ลูกคาจะไดรับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไมรวมการจัดสงใบพันธบัตร) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแตละธนาคาร 

14. การขอออกใบพันธบัตรตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 สามารถออกเปนช่ือบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูซ้ือ 

ในครั้งแรกไดหรือไม เชน นาย ก.ซ้ือ  แตขอออกใบเปนช่ือ นาย ข. 

นาย ก. จะตองทําการโอนใหนาย ข. กอน โดยตองนํา  Bond Book ไปติดตอท่ีธนาคาร และ

กรอกแบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธิ์พรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารไมคิดคาธรรมเนียมในการโอน 



พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2   

18 
 

กรรมสิทธิ์ระหวางลูกคารายเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีซ้ือผานธนาคารเดียวกัน ท้ังนี้ หากเปนการโอน 

กรรมสิทธิ์ระหวางลูกคารายเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกคา 

รายใหม 250 บาท ตอรายการ รวม VAT แลวจงึขอออกใบพันธบัตรเปน นาย ข. 

15. การโอนเปล่ียนมือระหวางธนาคารทําไดหรือไม 

การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยอาจเปนการโอน

ใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีซ้ือผานธนาคารเดียวกัน แตไมสามารถโอน 

กรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารท่ีไดฝากพันธบัตรไว 

16. ความเส่ียงของการถือพันธบัตรรุนนี้มีอะไรบาง 

 ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไมมีความเสี่ยงจากการสูญเงินตน แตอาจมีความเสี่ยงท่ีผูลงทุนใน

พันธบัตรอาจเสียโอกาสท่ีจะลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยท่ีไดรับจากพันธบัตร 

เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงข้ึนมากกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือกรรมสิทธิ์ 

ในพันธบัตร จะไดรับดอกเบี้ยคงท่ีตามอัตราท่ีกําหนดไวบนหนาพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร 

      ในกรณีท่ีนําพันธบัตรไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืน กอนวันครบกําหนดไถถอน  

มีความเปนไปไดท่ีจะไดรับเงินตนคืนไมเทากับ 1,000 บาทตอหนวยตามท่ีตราไว โดยราคาท่ีไดอาจมากกวา

หรือนอยกวาก็ได ท้ังนี้ ข้ึนกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุนถือพันธบัตร  

จนถึงวันครบกําหนดแลว จะไดรับคืนเงินตนเต็มจํานวนเสมอ 

 ทานสามารถหาความรูเพ่ิมเติมไดท่ี website ตางๆ ดังนี้ 

 http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities 

 http://www.thaibma.or.th 

 http://www.thaibond.com 

17. การไถถอนคืนเงินตนพันธบัตรเม่ือครบกําหนดตองดําเนินการอยางไร 

กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินตน 

เขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ตาม 

รายชื่อและขอมูลท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝาก ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ ธปท. กอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน

กอนวันกําหนดจายคืนเงินตน 

กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจายคืนเงินตนพันธบัตรจะกระทําไดตอเม่ือ ธปท. ไดรับคืน

ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจดัสงแบบคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธิ์กอนวันครบกําหนดไถถอน 

  เอกสารไถถอนประกอบดวย 

(1) คําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ไดกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอยางท่ีให

ไวกับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ท่ีครบกําหนดไถถอน 

(3) สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผูถือกรรมสิทธิ์ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ

บัญชีเงินฝากประจํา) ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

http://www.thaibond.com/
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(4) กรณีบุคคลธรรมดา  แนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีนิติบุคคล  แนบ เอกสารท่ีแสดงนิติบุคคลโดยผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง 

 เชน สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย, สําเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งและรายงาน 

 การประชุมประจําปครั้งลาสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ พรอมสําเนาบัตรประจําตัว 

 ประชาชนของผูท่ีมีอํานาจลงนามท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

กรณีไถถอนพันธบัตรของผูเยาว 

• ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ   ใหผูปกครองหรือผูจัดการท่ีมีชื่อในพันธบัตร ลงลายมือชื่อ

ในคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร พรอมแนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาสูติบัตรหรือสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนผูเยาว และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูปกครองหรือผูจัดการ ท่ี

รับรองสําเนาถูกตอง 

• ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ   ใหผูเยาวลงลายมือชื่อไถถอนรวมกับ

ผูปกครองหรือผูจัดการ ในคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนผูเยาวและผูปกครองหรือผูจัดการ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

• ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ   อนุโลมไมตองแจงบรรลุนิติภาวะกอนไถถอน โดยในคําขอรับ

คืนเงินตนพันธบัตรใหระบุบัญชีรับเงินตนเปนชื่อผูเยาวเทานั้น และผูปกครองหรือผูจัดการและ

ผูเยาวลงนามในชองลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเยาวและ

ผูปกครองหรือผูจัดการ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

18. การโอนพันธบัตรใหแกทายาท ในกรณีท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรเสียชีวิต 

• กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) 

             ผูจัดการมรดกติดตอยื่นขอจัดการมรดกท่ีธนาคารผูจัดจําหนาย  

• กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 

             ผูจัดการมรดกติดตอ ธปท. โดยยื่นคํารองขอจัดการมรดกของผูเสียชีวิต ตามระเบียบท่ี ธปท. 

กําหนด 
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