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พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หนังสือชี้ชวนการจ าหน่าย 

พันธบัตรออมทรัพยพ์ิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพยพ์ิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธบัตร” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

อายุ อัตราดอกเบี้ย 

รุ่นอายุ 5 ปี (SBA24DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี 
 

2. กระทรวงการคลังจะจัดจ าหน่ายพันธบัตร จ านวนรวม 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี เพ่ือจ าหน่ายให้กับ 
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 24 เมษายน 2563 (การจ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 – 31 
ธันวาคม 2562 อายุ 60 ปีขึ้นไป หมายถึง ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ. 2502 ส าหรับการจ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม – 24 เมษายน 2563 อายุ 60 ปีขึ้นไป  หมายถึง ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ. 2503) โดยจะทยอย 
จ่ายคืนเงินต้นงวดแรกเมื่อพันธบัตรอายุครบ 1 ปี 6 เดือน โดยจะแบ่งจ่ายคืนเงินต้นเป็นจ านวนแปดงวด งวด
ละเท่า ๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 และจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้ายในวันครบก าหนดไถ่ถอน
พันธบัตรในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 (Amortized Bond) เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่ต้องการออมเงินระยะสั้นและได้รับ
เงินต้นคืนเพ่ือการใช้จ่ายปัจจุบัน ผู้ซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอย
ช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่าน BOND DIRECT Application ของส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น.ของวันที่ 24 เมษายน 2563 
โดยผู้ซื้อจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และสามารถซื้อพันธบัตร ผ่านเคาน์เตอร์
ทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ของธนาคาร 
ผู้จัดจ าหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 ธันวาคม 
2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ 
Mobile Application ผู้ซื้อต้องติดต่อสาขาเพ่ือขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อน ยกเว้นกรณีที่ลงทะเบียนพันธบัตร
แล้ว สามารถท ารายการซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ได้ตามวิธีการของแต่
ละธนาคารผู้จัดจ าหน่าย  

3. ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กค.”  

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธปท.”  

5. ผู้จัดจ าหน่ายและผู้รับฝากพันธบัตรจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร : 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)     ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)    ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
    ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร” 

6. ผู้รับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์รับฝาก” 
 

 

/7. … 



2  
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7. ราคาจ าหน่ายและวงเงินซื้อขั้นต  า-ขั้นสูง   
ราคาจ าหน่าย หน่วยละ 1,000 บาท และซื้อเพ่ิมเป็นจ านวนเท่าของ 1,000 บาท วงเงินซื้อขั้นต่ า 1,000 บาท 

(1 หน่วย) จ ากัดวงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ต่อ 1 ธนาคารผู้จัดจ าหน่าย และ 
ผ่าน BOND DIRECT Application ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย 

กรณีตรวจพบรายการซื้อที ผิดเงื อนไข ธนาคารจะคืนเงินให้ผู้ซ้ือโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย 

8. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ  
 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (การจ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2562  
อายุ 60 ปีขึ้นไป หมายถึง ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ. 2502 ส าหรับการจ าหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 
24 เมษายน 2563 อายุ 60 ปีขึ้นไป หมายถึง ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ. 2503)  

9. วิธีการซื้อพันธบัตร  
 ผู้ซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ไม่เคยมีประวัติการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคารมาก่อน
ต้องลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์) โดยชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้น 
การลงทะเบียน ใช้หลักฐาน ดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการลงทะเบียน) 
 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2.  ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ซื้อ
ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่ 
ทั้งนี้ ต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ท ารายการซื้อเท่านั้น  
   กรณีซื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง ATM หากผู้ซื้อท าบัตร ATM ใหม่ ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการท าบัตร 
ATM และค่าธรรมเนียมบัตร ATM ปีแรกให้แก่ผู้ซื้อ 

10. การช าระเงิน 
กรณีการซื้อผ่าน BOND DIRECT Application  

ผู้ซื้อสามารถช าระเงินผ่าน Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการท ารายการ และสามารถช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถ
ช าระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค ตามรายละเอียดการช าระเงินกรณีซื้อผ่าน Mobile Application 
และกรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ 
กรณีซ้ือผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application 

ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการท ารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ท าธุรกรรม 
ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือซื้อในวันเสาร์  - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบี้ย 
จะเริ่มนับตั้งแต่วันท าการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูงที่ซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile 
Application เป็นไปตามแต่ละธนาคารประกาศหรือก าหนด 
กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ 
 สามารถช าระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค 

 1. กรณีช าระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากช าระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันท าการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ 
ตั้งแต่วันที่ซื้อ หากช าระหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบี้ย
จะเริ่มนับในวันท าการถัดไป 
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 2. กรณีช าระด้วยเช็ค   
• สั่งจ่าย  

- “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี”  
• ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 24 เมษายน 2563 ไม่รับช าระด้วยเช็ค) 
• เรียกเก็บได้ในส านักหักบัญชีเดียวกับสาขาท่ีรับช าระเงินค่าพันธบัตร  

 หากช าระก่อนเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และเช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ท ารายการ
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ 
 หากช าระหลังเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. รายการจองซื้อ
จะถือเป็นรายการของวันท าการถัดไป และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้  
 ทั้งนี้ เงื่อนไขการช าระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารก าหนด  

ผู้ซื้อที ได้ด าเนินการซื้อพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ 

11. การระบุชื อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)   
 ในการซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านั้น โดยชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
จะต้องตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ และชื่อบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้น 
 หากผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ สามารถซื้อพันธบัตรได้โดยใช้ชื่อผู้เยาว์ (คนเดียวเท่านั้น) และในการเปิด
บัญชีฝากหลักทรัพย์ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และหากต้องการถอนหลักทรัพย์ ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องให้ความยินยอมเช่นกัน ทั้งนี้ บัญชี
เงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้นจะต้องเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น  อย่างไรก็ดี เมื่อมีการถอนออกจากระบบ 
ไร้ใบตราสาร (Scripless) มาเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะออกใบพันธบัตรจดทะเบียนใน
นามของผู้เยาว์โดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งในทางกฎหมายกรรมสิทธิ์ในใบพันธบัตรฉบับนี้จะเป็น
ของผู้เยาว์ 

12. การระบุวันที จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรในบัญชีฝากหลักทรัพย์  
 วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพย์เป็นวันเดียวกันกับวันที่ กค. ได้รับเงิน
จากธนาคาร 

13. หลักฐานที ได้รับจากการซื้อพันธบัตร 
- กรณีซ้ือผ่าน BOND DIRECT Application หากช าระเงินผ่าน Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย 

ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการท ารายการตามบริการที่ ธนาคารก าหนด กรณีช าระเงินผ่านเคาน์ เตอร์   
ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 

- กรณีท่ีซื้อผ่านเครื่อง ATM ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ์จากเครื่อง ATM เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการช าระค่าซื้อพันธบัตร 

- กรณีซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการท ารายการตามบริการ
ของแต่ละธนาคารก าหนด 

- กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 
 - ส าหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันท าการ ส าหรับผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยู่แล้ว ให้น า Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคาร
ที่ท ารายการซื้อภายหลังจากวันที่ท ารายการซื้อแล้ว 15 วันท าการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะน าไปใช้อ้างอิง ส าหรับการ 
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ท าธุรกรรมได้ รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value)  
ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ท ารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร 
โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุ่นพันธบัตร
แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถน า Bond Book ที่ได้รับ
ตั้งแต่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรรุ่นนี้
ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อเท่านั้น ส าหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา (Par Value) 

14. การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน 
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น การประกัน
ทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได้  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคาร
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อ เพ่ือขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร 
รายละเอียดตามข้อ 15  

15. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการท าธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 

ศูนย์รับฝาก 
(ต่อรายการไมร่วม VAT) 

ธปท. 
 (ไม่คิด VAT) 

ธนาคาร 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)    
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless 
เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท บุคคลธรรมดา 
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล 
100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless 
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการน าฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท/รายการ  กรณลีูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท 
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคารคิด 

250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ 
ก าหนดไถ่ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธิ์ - -  กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ ซ้ือผ่าน
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ 
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 
250 บาท 

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ใน
พันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

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

- - คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ 
(Bond Book) ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคาร
ประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือรับรอง
ยอดพ ันธบ ัตร  ต าม อ ัตราที ่ธนาคาร
ประกาศ (ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

/ประเภท... 
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ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 

ศูนย์รับฝาก 
(ต่อรายการไมร่วม VAT) 

ธปท. 
 (ไม่คิด VAT) 

ธนาคาร 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ 

100 บาท 
 (ไม่คิด VAT) 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    
การท าธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน  
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพนัธบัตร ขอ
ออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรช ารุด 
ส ูญ ห า ย  ข อ เ ป ลี ่ย น ชื ่อ  ชื ่อ ส ก ุล  
ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

- 

16. การขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน  
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
โดยด าเนินการได้ดังนี้ 
 16.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดได้ที่ธนาคาร 
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารจะมีการก าหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึง
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการก าหนดราคามาตรฐาน) 
 16.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดให้แก่สถาบันการเงิน 
หรือบุคคลอื่นตามราคาท่ีตกลงกัน  
 ทั้งนี้ การขายพันธบัตรไม่สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้ายตามที่ 
ธปท. ประกาศก าหนด  

17. การท าธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรจากธนาคาร 
  ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถท าธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ กระท าได้ตั้งแต่วันที่ 
23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การช าระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระท าได้หลังจากวันที่ท า
รายการซื้อแล้ว 15 วันท าการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการใช้เป็นหลักประกันไม่สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้ายตามที ่ธปท. ประกาศก าหนด  

 ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

17.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  

  ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) หากประสงค์จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  
เช่น ถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ ให้ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อ โดยเป็นไปตามพิธีปฏิบัติ 
ของธนาคาร และศูนย์รับฝาก ดังนี้ 

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพ่ือขอออกใบพันธบัตร 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเป็นใบพันธบัตร
พร้อมแนบ Bond Book ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร ตามข้อ 15  

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการน าฝากใหม่) 
 

/ผู้ถือ... 
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   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการฝากพันธบัตร พร้อมแนบใบพันธบัตร ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้มี
อ านาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามข้อ 15  
  (3)  การขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องด าเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนก่อนก าหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ราคา
ขายจะข้ึนอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการดังกล่าว 

 (4) การโอนกรรมสิทธิ์ 
   การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระท าได้ โดยอาจเป็นการ
โอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องน า Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ 
และต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่ 
250 บาท ต่อรายการ รวม VAT 
   (5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
(กรณีนิติบุคคล) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อ่ืน ๆ แล้วแต่กรณ ี โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว  
  (6) การขอออก Bond Book ใหม ่
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอออก Bond Book ใหม่ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มี
อ านาจลงนาม (กรณีนิต ิบ ุคคล) หรือใบแจ้งความ (กรณี Bond Book ส ูญหาย) โดยธนาคารจะคิด
ค่าธรรมเนียม การออก Bond Book ใหม่ ตามข้อ 15 
  (7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พร้อมแนบส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือรับรองยอดพันธบัตร  
ตามข้อ 15 
  (8) การขออายัดพันธบัตร 
   ธนาคารจะด าเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของส่วนราชการ หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
เช่น กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการอายัด
พันธบัตรดังกล่าว 
  (9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ 
   ธนาคารจะด าเนินการส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหม่ให้กับศูนย์รับฝาก โดยศูนย์รับฝาก 
คิดค่าธรรมเนียมการขอแก้ไข กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ ตามข้อ 15 
 
 

/17.2 … 
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17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
 หากประสงค์จะท าธุรกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ไม่ประสงค์จะไปด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองที่ ธปท. ให้ธนาคารรับเรื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์
และด าเนินการดังต่อไปนี้ เพ่ือส่งเรื่องต่อให้ ธปท. ด าเนินการต่อไป 

 17.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ 
 17.2.2 การใช้เป็นหลักประกันและถอนหลักประกัน 
 17.2.3 การขอแก้ไขชื่อจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
 17.2.4 การขอแยกหน่วยพันธบัตรเป็นใบพันธบัตรหลายฉบับ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแยกพันธบัตรเป็นฉบับย่อย ๆ ได้ แต่ราคาพันธบัตรที่แยกเป็น 
ฉบับย่อย ๆ แล้วจะต้องเป็นจ านวนเต็มพัน  

 17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหม่กรณีสูญหาย 
 17.2.6 การยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบก าหนด 

การให้บริการแก่ผู ้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามข้อ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกล่าวข้างต้น  
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถแจ้งความจ านงได้โดยตรงที่ ธปท. ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานภาค แต่หากติดต่อผ่าน
ธนาคาร ธปท. จะด าเนินการให้ทันทีที่ได้รับเรื่องจากธนาคาร โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่  
ธปท. ส าหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และส าหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ประเภทอ่ืนฉบับละ 100 บาทหรือตามที่ 
ธปท. จะก าหนดภายหลัง ยกเว้นการยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบก าหนด ธปท. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการดังกล่าวจากผู้ถือกรรมสิทธิ์เพ่ิมอีกฉบับละ 10 บาท 

18. การจ่ายดอกเบี้ย 
18.1 จ่ายปีละ 2 งวด คือ วันที่ 23 มิถุนายน และ 23 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบก าหนดไถ่ถอน 

โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที  23 มิถุนายน 2563 จ านวนดอกเบี้ยในแต่ละงวดดอกเบี้ยจะถูกค านวณโดยการ
น าจ านวนเงินต้นคงเหลือ ณ ต้นงวดดอกเบี้ยของพันธบัตร ซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแต่ละรายมีอยู่ คูณด้วย
อัตราดอกเบี้ย โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจ านวนวันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่เกิดขึ้นจริง 
ให้นับตามรายละเอียดการช าระเงินข้อ 10) เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับ
วันหยุด ธปท. ให้เลื่อนไปจ่ายในวันท าการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ดังกล่าวเข้ารวมเพ่ือค านวณ
ดอกเบี้ยในงวดที่ถึงก าหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นงวดที่เริ่มทยอยจ่ายคืนเงินต้นจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะ
ค านวณดอกเบี้ยเพ่ิมตามจ านวนวันที่เลื่อนออกไป  

18.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) 
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก (กรณีไร้ใบตราสาร) หรือตามรายชื่อทางทะเบียนของ ธปท. 
(กรณีมีใบตราสาร) ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ธปท. 
ประกาศก าหนด 

19. การหักภาษี ณ ที จ่าย 
 ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร 

20. การไถ่ถอนเงินต้นเมื อครบก าหนด 
 20.1  ก าหนดจ่ายคืนเงินต้น  
 การจ่ายคืนเงินต้นของพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอยช าระคืนเงินต้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะทยอยจ่ายคืนเงินต้นงวดแรก เมื่อพันธบัตรมีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน โดยจะแบ่งจ่าย 
 

/คืนเงิน... 



8  
 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คืนเงินต้นเป็นจ านวนแปดงวด งวดละเท่า ๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 และจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้าย
ในวันครบก าหนดไถ่ถอนพันธบัตรในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 
  หากวันครบก าหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนเป็นวันท าการถัดไป  

20.2  วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นเป็นไปตามท่ี ธปท. ประกาศก าหนด 
20.3  การจ่ายคืนเงินต้น 

 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะทยอยจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้น
เข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่
ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ 
ธปท. ประกาศก าหนด 
  กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะทยอยจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้น
เข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อ
ทางทะเบียนของ ธปท. ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ 
ธปท. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรงวดสุดท้ายจะกระท าได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืนใบพันธบัตร 
โดย ธปท. จะจัดส่งแบบค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน   
  เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย 

(1) ค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้
ไว้กับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
(3) ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ

บัญชีเงินฝากประจ า) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) กรณีบุคคลธรรมดา  - ยื่นด้วยตนเอง แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

 - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีนิติบุคคล  แนบ - ส าเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง 
 พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้ง และรายงานการประชุม   
 ประจ าปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดย 
 ผู้มีอ านาจลงนาม  และ 

                      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์  การลงลายมือชื่อในค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ 
 ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม

ลงลายมือชื่อร่วมกัน 
 ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในค าขอรับคืนเงินต้น 
     พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย 
     ชอบธรรมลงลายมือชื่อรว่มกัน 
หมายเหตุ  - ยื่นด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

  และสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจ าตวัประชาชนผูเ้ยาว์ แล้วแต่กรณี 
  - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

/ผู้... 
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ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และส าเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร   
  ประจ าตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

   - ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในพันธบัตร 

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน 
พร้อมค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด 

22. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที จะปรับเปลี ยนรุ่น วงเงิน และก าหนดการจ าหน่ายพันธบัตร  
     รวมทั้งเงื อนไขและรายละเอียดอื น ๆ ได้ตามที เห็นสมควร 

23. สอบถามข้อมูลเพิ มเติม 
 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
www.bangkokbank.com 

โทร. 1333 

2.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   
www.ktb.co.th 

โทร. 0 2111 1111   

3.  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
www.kasikornbank.com 

โทร. 0 2888 8888 กด 819 

4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
www.scb.co.th 

โทร. 0 2777 7777 

5.  ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลัง      
www.pdmo.go.th 

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5308, 5303, 5217, 5315 
โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809 

6.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 www.bot.or.th 
     ส านักงานใหญ่ ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร 
     ส านักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม ่
     ส านักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

 
 
โทร. 1213 
โทร. 0 5393 1077-8 
โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4422-3, 4425, 0 7423 8475 
โทร. 0 4391 3423-5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/เอกสาร... 

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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เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

 ผู้ซื้อต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ  
บุคคลธรรมดา 

ล าดับ ชื อเอกสาร 
1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

2 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจ า) ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์  

หมายเหตุ   เอกสารประกอบการลงทะเบียนข้างต้น ไม่ต้องน าส่ง ธปท. ให้ธนาคารเก็บรักษาตามอายุความ 
  ทางกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ถาม-ตอบ...  



11  
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง 
ประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพยพ์ิเศษของกระทรวงการคลังประเภททยอยช าระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1. ท าไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจ า 
 กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตร โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร 
จึงเป็นการลงทุนที่ม่ันคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่
ตามระยะเวลาก าหนดที่แน่นอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่ออกจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่จะก าหนดให้สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น 

2. ข้อดีของการเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) คืออะไร 
เมื่อพันธบัตรครบก าหนดไถ่ถอน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องคืนใบพันธบัตรให้ ธปท. โดยเงินต้นจะโอน

เข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์อัตโนมัติ  
และไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร ทั้งนี้ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์น าสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book  
ไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไดท้ี่ธนาคารที่ท ารายการซื้อ 

3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องท าอย่างไร  
ผู้สนใจสามารถเลือกวิธีการซื้อพันธบัตรวิธีใดวิธีหนึ่งได้จาก 4 ช่องทาง ดังนี้ 
3.1 การซื้อผ่าน BOND DIRECT Application ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ซื้อจะต้องมี

บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สามารถท ารายการซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 24 เมษายน 
2563 และจะต้องช าระเงินผ่าน Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย   

3.2 การซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร 
(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารไทยพาณิชย์) และท ารายการซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 
24 ธันวาคม 2562 - 24 เมษายน 2563 หรือจนถึงวันที่จ าหน่ายได้ครบวงเงินตามที่แต่ละธนาคารได้รับจัดสรร 
โดยผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
(http://www.pdmo.go.th/th/bond-channels) 

3.3 การซื้อผ่านเครื่อง ATM ผู้ซื้อจะต้องด าเนินการตามข้อ 3.2 และแจ้งธนาคารเพ่ือขอท าบัตร ATM 
ซึ่งมีข้อดี คือ ผู้ซื้อจะสามารถด าเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ทุกเครื่องของธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคาร 

3.4 การซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะต้องด าเนินการตามข้อ 3.2 
และลงทะเบียนเพ่ือเปิดใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application โดยผู้ซื้อจะได้รับความสะดวกใน
การซื้อและสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

4. ซื้อแล้วได้หลักฐานอะไรกลับไป 
เมื่อผู้ซื้อช าระเงินในการซื้อพันธบัตรแล้ว ทั้ง 4 ช่องทาง มีหลักฐานเพื่อยืนยันการซื้อ ดังนี้ 
4.1 กรณีซื้อผ่าน BOND DIRECT Application หากช าระเงินผ่าน Mobile Application ของ

ธนาคารกรุงไทย ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการท ารายการตามบริการที่ธนาคารก าหนด กรณีช าระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 

4.2 กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 
4.3 กรณีที่ซื้อผ่านเครื่อง ATM ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ์จากเครื่อง ATM 

(Slip) เพ่ือเป็นหลักฐานในการช าระค่าซื้อพันธบัตร 
4.4 กรณีซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการท ารายการ

ตามบริการของแต่ละธนาคารก าหนด 
/-ส าหรับ... 
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- ส าหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน  15 วันท าการ ส าหรับผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยู่แล้ว ให้น า Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคาร
ที่ท ารายการซื้อภายหลังจากวันที่ท ารายการซื้อแล้ว 15 วันท าการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะน าไปใช้อ้างอิงส าหรับ 
การท าธุรกรรมได้ รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value) 
ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ท ารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร 
โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุ่นพันธบัตร
แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถน า Bond Book ที่ได้รับ
ตั้งแต่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรรุ่นนี้
ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อเท่านั้น ส าหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา (Par Value) 

5. คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที ไม่ใช่นิติบุคคล หรือกองทุนส่วนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นนี้
ได้หรือไม่ 
 คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากไม่มีสถานภาพเป็น
บุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะซื้อได้  
 กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไม่สามารถซื้อได้ 

6. คู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมหากอีกฝ่ายต้องการซื้อพันธบัตรรุ่นนี้หรือไม่ 
 ไม่ต้องให้ความยินยอม 

7. ซื้อพันธบัตรรุ่นเดียวกัน จ านวนเงินเท่ากัน ท าไมได้รับดอกเบี้ยงวดแรกไม่เท่ากัน 
เนื่องจากวันที่ซื้อพันธบัตรต่างกัน ท าให้การนับจ านวนวันเพ่ือน าไปค านวณดอกเบี้ยไม่เท่ากัน 

โดยมหีลักเกณฑ์การนับวัน ให้นับวันที่ซื้อ ไม่นับวันที่จ่ายดอกเบี้ย เช่น 
- นาย ก. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ช าระด้วยเงินสดจ านวน 500,000 บาท ในวันที่ 23 ธันวาคม 

2562 จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 23 มิถุนายน 2563 การนับวันจะนับวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 22 
มิถุนายน 2563 เป็นจ านวน 183 วัน  

- นาย ข. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ช าระด้วยเงินสดจ านวน 500,000 บาท ในวันที่ 3 มกราคม 
2563 จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 23 มิถุนายน 2563 การนับวันจะนับวันที่ 3 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 22 
มิถุนายน 2563 เป็นจ านวน 172 วัน  

ทั้งนี ้งวดต่อไปจ านวนวันเพื่อน าไปค านวณดอกเบี้ยของ นาย ก. และนาย ข. จะเท่ากัน 

8. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นนี้ท าอย่างไร 
 เมื่อ ธปท. จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ 
ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานขอคืนภาษีประจ าปีได้ ในกรณีที่เงินได้สุทธิของท่านเสียภาษีในอัตราที่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15  

9. การโอนดอกเบี้ยและเงินต้นพันธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
ในการโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี

เงินฝากประจ า) เจ้าของบัญชีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  

10. หากต้องการรับดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเงินสดและเช็คจะท าได้หรือไม่ 
ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น 
/11. … 
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11. หากต้องการแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล ชื อ-นามสกุล ที อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น หรือข้อมูลอื น ๆ 
จะต้องท าอย่างไร 

 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 
   ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อ โดยน า Bond Book และหลักฐานอ่ืนที่ต้องใช้
ในการอ้างอิงไปด้วย 

 กรณพัีนธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
  ให้แจ้งโดยตรงที่ ธปท. ส านักงานใหญ่ ส านักงานภาค หรือธนาคาร ส านักงานใหญ่ และสาขา
ทั่วประเทศ เพ่ือส่งต่อให้ ธปท. ด าเนินการต่อไป 

12. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ
ด าเนินการออกให้ได้เลยหรือไม่ และคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร 

ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) ให้ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม
การจัดท าหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศก าหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
50 - 200 บาท ต่อฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคาร) 

13. ถ้ามีความประสงค์จะเปลี ยนพันธบัตรจากแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  ให้เป็นแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
ท าได้หรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าใด ใช้เวลาด าเนินการประมาณกี วัน ลูกค้าถึงจะได้รับใบพันธบัตร  
   ท าได้ โดยต้องน า Bond Book ไปติดต่อธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม 
ในการด าเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 - 370 บาท ต่อรายการ (แล้วแต่กรณี) ประกอบด้วย  
   1) ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับศูนย์รับฝาก 65 บาทต่อรายการ ไม่รวม VAT  
   2) ค่าธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ต้องจ่ายให้ ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทต่อฉบับ  
                    กรณีนิติบุคคล 100 บาทต่อฉบับ ไม่คิด VAT  
   3) ค่าธรรมเนียมการด าเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 
                    200 บาทต่อรายการ รวม VAT  
ลูกค้าจะได้รับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไม่รวมการจัดส่งใบพันธบัตร) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละธนาคาร 

14. การขอออกใบพันธบัตรตั้งแต่วันที  23 มิถุนายน 2563 สามารถออกเป็นชื อบุคคลอื นที มิใช่ผู้ซื้อ 
ในครั้งแรกได้หรือไม่ เช่น นาย ก.ซื้อ  แต่ขอออกใบเป็นชื อ นาย ข. 

นาย ก. จะต้องท าการโอนให้นาย ข. ก่อน โดยต้องน า Bond Book ไปติดต่อที่ธนาคาร และกรอก
แบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์พร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้ารายเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้ารายเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่ 
250 บาท ต่อรายการ รวม VAT แล้วจึงขอออกใบพันธบัตรเป็น นาย ข. 

15. การโอนเปลี ยนมือระหว่างธนาคารท าได้หรือไม่ 
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระท าได้ โดยอาจเป็นการโอน

ให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องน า Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ 

16.ความเสี ยงของการถือพันธบัตรรุ่นนี้มีอะไรบ้าง 
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตร
อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตรา 

/ดอกเบี้ย... 
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ดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร 
จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่ก าหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร 

ในกรณีที่น าพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืน ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน  
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่า
หรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึง
วันครบก าหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจ านวนเสมอ 
 ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่าง ๆ ดังนี้ 
 http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities 
 http://www.thaibma.or.th 
 http://www.thaibond.com 

17. การไถ่ถอนคืนเงินต้นพันธบัตรเมื อครบก าหนดต้องด าเนินการอย่างไร 
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะทยอยจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้า

บัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่
ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามท่ี 
ธปท. ประกาศก าหนด 

กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะทยอยจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้าบัญชี
เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ตามรายชื่อทาง
ทะเบียนของ ธปท. ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่  
ธปท. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรงวดสุดท้ายจะกระท าได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืนใบ
พันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบค าขอรับคืนเงินต้นพนัธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
  เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย 

(1) ค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้
ไว้กับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
(3) ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

และบัญชีเงินฝากประจ า) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) กรณีบุคคลธรรมดา  - ยื่นด้วยตนเอง แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

 - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีนิติบุคคล  แนบ - ส าเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง 
 พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้ง และรายงานการประชุม   
 ประจ าปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดย 
 ผู้มีอ านาจลงนาม  และ 

                      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์  การลงลายมือชื่อในค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ 
 ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม

ลงลายมือชื่อร่วมกัน 
/ผู้เยาว.์.. 

http://www.thaibond.com/
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 ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในค าขอรับคืนเงินต้น 
     พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย 
      ชอบธรรมลงลายมือชื่อร่วมกัน 
หมายเหตุ  - ยื่นด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

  และสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจ าตวัประชาชนผูเ้ยาว์ แล้วแต่กรณี 
  - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และส าเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร   
  ประจ าตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

   - ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในพันธบัตร 

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน 
พร้อมค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด 

18. การโอนพันธบัตรให้แก่ทายาท ในกรณีที ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรถึงแก่กรรม 
 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 

             ผู้จัดการมรดกติดต่อยื่นขอจัดการมรดกทีธ่นาคารผู้จัดจ าหน่าย  
 กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 

             ผู้จัดการมรดกติดต่อ ธปท. โดยยื่นค าร้องขอจัดการมรดกของผู้ถึงแก่กรรม ตามระเบียบที่ ธปท. ก าหนด 


