
                          
   

 คําขอลงทะเบียนพนัธบัตร/ คําเสนอขอซ้ือ                                                                               วนัท่ี   ....................................                     
  พนัธบัตรออมทรัพย์พเิศษของกระทรวงการคลงัประเภททยอยชําระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                            

                           
ข้าพเจ้ามีความประสงค์      ขอลงทะเบียนพนัธบัตร   

       ขอซ้ือพนัธบัตร 

ขา้พเจา้......................ช่ือ  ................................................................................................................................................................................  (“ผูข้อลงทะเบียน / ผูข้อซ้ือ”) 

           (คาํนาํหนา้ช่ือ)                                                                                (ช่ือ-ช่ือสกุล)           

โดย....................  ช่ือ ............................................................................................................................ ผูป้กครอง / ผูจ้ดัการ                                             / /           / 
       (คาํนาํหนา้ช่ือ)                                                   (ช่ือ-ช่ือสกุล)                                                                                                                                (วนั/เดือน/ปีพ.ศ.เกิดของผูข้อซ้ือ) 
ประเภทบุคคล  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  

   บุคคลธรรมดาท่ีเป็นชาวต่างชาติ เลขท่ีบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ......................................................... 

   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขท่ีหนงัสือจดทะเบียนจดัตั้ง ..................................................................................... 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ เลขท่ี...........................................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................ตาํบล/แขวง................................................................. 

อาํเภอ/เขต....................................................  จงัหวดั................................................. รหัสไปรษณีย.์................................ โทรศพัท ์.............................................................................................. 

การชําระเงินค่าพนัธบัตร  ในกรณีท่ีประสงค์จะจองซ้ือพนัธบัตรผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (เลือกเพยีงหน่ึงวิธีเท่าน้ัน “ยกเว้นวันท่ี 24 เมษายน 2563 ไม่รับชําระด้วยเช็ค”)               

    เงินสด                หักบัญชีเงินฝาก สาขา  ........................................   เลขท่ี ................................................. 

    เช็คธนาคาร  ....................................................      สาขา  .......................................   เลขท่ี .................................................. 

(กรณีชาํระโดยเช็ค ตอ้งเป็นเช็คของธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถเรียกเก็บไดภ้ายในสาํนกัหักบญัชีเดียวกนั ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ียืน่ใบคาํเสนอขอซ้ือพนัธบตัร         

                    โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย   “บัญชีจองซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์พเิศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 5 ปี”)                                                          บาท             ส.ต. 

                 เป็นราคาท่ีตราไว้   ตัวอักษร  (....................................................................................................................) 

 

 

 

 

สถานท่ีจดทะเบียนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย     001   สํานักงานใหญ่                      

ธนาคารจะให้บริการรับฝากพนัธบัตรแก่ผู้ขอซ้ือ/ผู้รับทุกราย  โดยผู้ฝากตกลงใช้บริการดังกล่าวกับธนาคารและตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน ตามท่ี

ระบุด้านหลังของคําขอน้ี  และธนาคารจะออกสมุดพนัธบัตรให้ 1 เล่ม ตามมูลค่าท่ีซ้ือพนัธบัตรผ่านเคร่ือง (ATM) ระบบ K-Cyber และระบบ K PLUS และ/หรือตามมูลค่าท่ีกรอกในคํา

เสนอขอซ้ือพนัธบัตร (กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) พร้อม “หนังสือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนัธบัตร” ให้ท่านตรวจสอบ ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใดภายในเวลาท่ีกําหนด 

ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการในสมุดพนัธบัตรถูกต้องแล้ว 

การรับสมุดพนัธบัตร    ธนาคารจะจัดส่งสมุดพนัธบัตรไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามสถานท่ีระบุข้างต้น (เฉพาะผู้ขอซ้ือท่ียังไม่เคยมีสมุดพนัธบัตรเท่าน้ัน) 

*** ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซ้ือพนัธบัตรตามจํานวนท่ีจองซ้ือ หรือตามจํานวนท่ีผู้จัดจําหน่ายพนัธบัตรจัดสรรให้ โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซ้ือพนัธบัตร และ

ยอมรับว่าผู้ออกหรือผู้จัดจําหน่ายพนัธบัตรมีสิทธิปฏิเสธการจองซ้ือไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนหากการจองซ้ือน้ันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน โดยข้าพเจ้ายินยอมรับคืน

เงินค่าจองซ้ือ *** 

การรับเงินค่าดอกเบีย้พนัธบัตร       

นาํเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อซ้ือ ช่ือบญัชี   ....................................................................................................................................................................................................................... 

ท่ีธนาคาร........กสิกรไทย............   รหัส       0    0    4         เลขท่ีบญัชี                   (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจํา) 

 การเสียภาษ ี 1.     เสียภาษีบุคคลธรรมดา   เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  หรือ เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน 

2.     ไม่เสียภาษี  

 3.     เสียภาษีนิติบุคคล          เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี                                      

 การชําระค่าธรรมเนียม 

ผูข้อลงทะเบียน / ผูข้อซ้ือพนัธบตัรตกลงชาํระค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (หากมี) โดยการหักบญัชีเงินฝากเลขท่ี                                                                                          

ทั้งน้ี ผูข้อลงทะเบียน / ผูข้อซ้ือ ตกลงยนิยอมให้ธนาคารดาํเนินการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากตามท่ีแจง้ไวก้บัธนาคารได ้

        ลงช่ือ......................................................................................ผู้ขอลงทะเบียน / ผู้ขอซ้ือ 

                                                                                                   (..........................................................................................) 

0สําหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

วันท่ีรับ.............................................................. 1วันท่ีเร่ิมคิดดอกเบี้ย   วันท่ี ......................................... 

ผู้รับ................................................................... เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจลงนาม .......................................................(ผูแ้นะนาํการลงทุน) 

                สาํหรับสาํนกังานใหญ่ / สาขา /  ลูกคา้  

 

 

 
เงื่อนไขการลงทะเบียนและการชําระเงินค่าพนัธบัตร 

การลงทะเบียนน้ีใชส้าํหรับกรณีลูกคา้ประสงคจ์องซ้ือพนัธบตัรผา่นเคร่ือง (ATM) ระบบ K-Cyber และระบบ K PLUS เพื่อท่ีธนาคารจะไดจ้ดัเก็บขอ้มูลของผูข้อลงทะเบียนเพื่อนาํส่งนาย

ทะเบียนต่อไป และการลงทะเบียนน้ีไม่ใช่การจองพนัธบตัร ลูกคา้ตอ้งทาํการจองซ้ือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนดในวนัท่ีเปิดจองซ้ือ ทั้งน้ีลูกคา้ยงัไม่ตอ้งชาํระเงินค่าพนัธบตัรสาํหรับ

การลงทะเบียน  

“กรณีผู้ซ้ือพนัธบัตร ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซ้ือ/ทํารายการจองซ้ือไม่ถูกต้อง/ทํารายการซ้ือพนัธบัตรผ่านบัตรถอนเงินสด (ATM) ของบุคคลอื่น หากธนาคารจัดสรรพนัธบัตร

ให้กับผู้ซ้ือพันธบัตรไม่ได้ ธนาคารจะทําการคืนเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าของบัญชีบัตรถอนเงินสด (ATM) ท่ีทํารายการซ้ือพนัธบัตรน้ัน” 

รุ่นอายุ 5 ปี 
SBA24DA 

 

** กรณีตรวจพบรายการซ้ือท่ีผิดเง่ือนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ภายใน 3 วนัทาํการโดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย ** 

 



 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขการใช้บริการผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 

 

ผูข้อลงทะเบยีน/ผูข้อซือ้พนัธบตัร (“ผูฝ้าก”) ตกลงใชบ้รกิารรบัฝากพนัธบตัร ทีอ่อกโดยกระทรวงการคลงั และ/หรอื ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมสีมดุ

พนัธบตัร (“ทรพัยส์นิ”) กบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย (“ธนาคาร”) โดยมขีอ้กําหนดและเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1.   การใชบ้รกิารผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ธนาคารจะเปิดบญัชรีบัฝากทรพัยส์นิในนามของผูฝ้าก (“บญัชฝีากทรพัยส์นิ”) 

ขอ้ 2. ผูฝ้ากรบัทราบว่า การใชบ้รกิารผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ธนาคารจะทาํหน้าที ่ดงัน้ี 

1) รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของผูฝ้ากไวใ้นบญัชฝีากทรพัยส์นิตามคําสัง่ของผูฝ้ากภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

2) จดัใหม้กีารรบั และ/หรอืส่งมอบ ตรวจสอบ เกบ็รกัษา ทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ผูฝ้าก 

3) เมื่อไดร้บัคําสัง่จากผูฝ้าก ธนาคารจะรบั และ/หรอืส่งมอบทรพัยส์นิ จาก และ/หรอืใหแ้ก่บุคคล และ/หรอืนิตบิุคคลใด ๆ (แล้วแต่กรณี) ตาม

คําสัง่ของผูฝ้าก ทัง้น้ีจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่ประเทศไทย และธนาคาร 

4) จดัเกบ็ตน้เงนิ ดอกเบีย้ เงนิปนัผล และเงนิอื่น ๆ ซึง่คา้งรบัจากทรพัยส์นิ ในนามผูฝ้าก ตามระยะเวลาทีค่รบกําหนดจดัเกบ็ เงนิทีไ่ดจ้ากการ

จดัเกบ็ดงักลา่ว ตลอดจนเงนิทีเ่กดิจากการขายทรพัยส์นิ ตามคําสัง่ของผูฝ้าก โดยนําเงนิดงักลา่วเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากซึง่เปิดไวก้บัธนาคารตามทีผู่ฝ้ากไดแ้จง้ไว้

กบัธนาคาร  

5) จดัทาํและออกสมดุพนัธบตัรใหแ้ก่ผูฝ้ากเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัฝากทรพัยส์นิ 

6) ไม่แสดงเจตนาใชส้ทิธปิระโยชน์ใด ๆ ภายใต้ทรพัย์สนิของผูฝ้าก เพื่อตนเองหรอืเพื่อบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รบัคําสัง่หรอืความยนิยอมจาก

ผูฝ้าก 

7) ไมก่ระทาํการใด ๆ อนัจะมผีลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรอื ระงบัซึ่งสทิธใินทรพัย์สนิของผูฝ้าก โดยไม่ได้ รบัคําสัง่หรอืความ

ยนิยอมจากผูฝ้าก 

8) ดําเนินการฝากทรพัย์สนิของผูฝ้ากไว้กบั บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั กรณีทีท่รพัย์สนินัน้เป็นทรพัย์สนิทีไ่ม่มใีบ

หลกัทรพัย์ หรอืจดัเก็บทรพัย์สินไว้ในสถานที่ที่มคีวามมัน่คงและปลอดภยัในกรณีที่ทรพัย์สินนัน้มใีบหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี ธนาคารไม่มหีน้าที่ในการรบัรอง หรอืให้

คําปรกึษาทางการเงนิ หรอืการลงทนุแก่ผูฝ้าก 

9) หน้าทีอ่ื่นๆ ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร และ/หรอืกฎหมาย และ/หรอืประกาศ คําสัง่ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ขอ้ 3.    ผูฝ้ากแบบไรใ้บตราสาร สามารถถอน ฝาก โอน กรรมสทิธิใ์นพนัธบตัรทีฝ่ากไวก้บัธนาคารได ้ตัง้แต่วนัที ่ 23 มถุินายน 2563 เป็นต้นไป ยกเว้น

กรณีทีข่อออกใบพนัธบตัร (ถอนจากไรใ้บตราสาร (scripless))  

  สําหรบัการโอนกรรมสทิธิ ์เพื่อเป็นหลกัประกนั หรอืโอนทางมรดก หรอืการแบ่งทรพัยส์นิอนัเน่ืองมาจากการหย่า หรอืล้มละลาย หรอืการชําระ

บญัช ีใหก้ระทาํได ้หลงัจากการปิดจาํหน่ายแลว้ 15 วนัทาํการ เป็นตน้ไป  

 ขอ้ 4. หากธนาคารไดด้ําเนินการตามคําสัง่ของผูฝ้ากและธนาคารไมม่สี่วนผดิดว้ยแลว้ ธนาคารจะไมต่อ้งรบัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เว้นแต่เป็น

การกระทาํโดยทจุรติหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร อย่างไรกต็าม ธนาคารจะรบัผดิไมเ่กนิมลูค่าสนิทรพัยท์ีธ่นาคารรบัฝาก 

 ขอ้ 5.  ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัย์สนิ  ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีเ่วบ็ไซต์ http://www.kasikornbank.com โดยการหกั

บญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากยนิยอมมอบอาํนาจใหธ้นาคารดําเนินการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากตามทีแ่จง้ไวก้บัธนาคาร 

 ขอ้ 6.   ผูฝ้ากยนิยอมใหธ้นาคารมอบอาํนาจใหต้วัแทนของธนาคารดําเนินการใหบ้รกิารผูร้บัฝากทรพัยส์นิได ้และใหถ้อืว่าการกระทาํใด ๆ โดยตวัแทนที่

ไดร้บัมอบอาํนาจจากธนาคาร มผีลผกูพนัผูฝ้ากทกุประการ 

ขอ้ 7.   หากฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงผดิเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง อกีฝา่ยหน่ึงมสีทิธบิอกเลกิบรกิารผูร้บัฝากทรพัยส์นิได ้โดยไมต่อ้งบอกกล่าวล่วงหน้า  

ขอ้ 8.  ธนาคารจะรกัษาข้อมูลของผู้ฝากซึ่งธนาคารได้รบัทราบอนัเน่ืองมาจากการให้บรกิารไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ โดยจะ

ควบคุมดูแลใหพ้นกังาน และ/หรอืลูกจา้งของธนาคารผูเ้กีย่วขอ้งปฏบิตัติามความตกลงดงักล่าวดว้ย ทัง้น้ี เวน้แต่ จะไดร้บัความยนิยอมจากผูฝ้าก หรอืเป็นการปฏบิตัิ

ตามทีก่ฎหมายกําหนด หรอืตามคําสัง่ของหน่วยงานราชการอื่นใด 

ขอ้ 9.  ผู้ฝากยินดีให้ธนาคาร บรษิัทในเครอืธนาคารกสิกรไทย และผู้ที่ธนาคารมอบหมาย ใช้ขอ้มูลผู้ฝาก เพื่อการพิจารณาและดําเนินการเสนอ 

ผลติภณัฑบ์รกิาร และขอ้เสนอพเิศษอื่นใหแ้ก่ผูฝ้าก และ/หรอื เพื่อการอื่นได ้ 

ขอ้ 10.  การบอกเลกิบรกิารผูร้บัฝากทรพัยส์นิ จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า ไมน้่อยกว่า  30 วนั โดยธนาคารจะส่งคนืทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูฝ้ากภายหลงัจากทีผู่้

ฝากไดช้าํระค่าธรรมเนียม ค่าภาษ ีและ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง (“ภาระคงคา้ง”) พรอ้มดอกเบีย้ตามอตัราทีธ่นาคารประกาศเรยีกเกบ็ ณ ขณะเวลาดงักล่าว

ใหแ้ก่ธนาคารจนครบถว้นแลว้ หากผูฝ้ากไมส่ามารถชาํระภาระคงคา้งใหแ้ก่ธนาคารไดภ้ายใน 15 วนันบัจากวนัทีก่ารสิ้นสุดสญัญามผีลแล้ว ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารมี

สทิธยิดึหน่วงทรพัยส์นิ และ/หรอืบงัคบัชาํระภาระคงคา้งโดยการนําทรพัยส์นิออกขายไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร 

ขอ้ 11.  ผูฝ้ากต้องรบัผดิต่อธนาคารสําหรบัความสูญเสยี หรอืความเสยีหายที่ธนาคารได้รบั หรอืการเรยีกรอ้ง หรอืฟ้องรอ้งจากบุคคลภายนอก หรอื

ค่าใชจ้า่ยทีธ่นาคารตอ้งจา่ยไป อนัเน่ืองมาจากการกระทาํตามคําสัง่ของผูฝ้าก เวน้แต่เป็นการกระทาํทจุรติหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคารเอง 

 

 


