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�� ��ก�� (�����)                                               เลขที�ใบจอง 
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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 พนัธบัตรออมทรัพย์พเิศษรุ่น “ เราไม่ทิ�งกนั”  ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร  
         รุ่น        อายุ 5 ปี รุ่น        อายุ 10 ปี พร้อมกรอกขอ้มูลและแนบเอกสารประกอบอยา่งครบถว้น 
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………………………………………………….................... 

การชําระเงนิค่าพนัธบัตรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  
          ขา้พเจา้ขอจองซื� อ/ลงทะเบียน(กรณียงัมิได้ลงทะเบียน) พนัธบตัรออมทรัพยพิ์เศษรุ่น “เราไม่ทิ�งกนั” ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ราคาหน่วยละ 1,000 บาท โดยชาํระเงิน เป็น  
         เงินสด             เช็คธนาคาร............................... เลขที� ......................................         หกัเงินบญัชีเงินฝากเลขที� ..................................................................... 
 เป็นจาํนวนเงิน.....................................................................................บาท (ตวัอกัษร ...........................................................................................................บาท)          
คิดเป็น...................................................... หน่วย (ตวัอกัษร ........................................................................................... หน่วย) 

การรับเงนิค่าดอกเบี�ยและต้นเงนิพนัธบัตร   
          ขา้พเจา้ตกลงให้นาํดอกเบี�ยและตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ (ชื4อต้องถูกต้องตรงกับชื4อผู้ถือกรรมสิทธิ7เท่านั�น ไม่สามารถเป็นบัญชีร่วม หรือเป็นบัญชี
เพื4อ/โดย ได้) ที�เปิดไวก้บัธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เท่านั�น 
 บัญชี         ออมทรัพย์          กระแสรายวัน เลขที�  ......................................................... ชื4อบัญชี...........................................................................  
(ยกเว้น บัญชีเงนิฝากประจํา และ/หรือ บัญชีออมทรัพย์พเิศษ) บญัชีรับดอกเบี�ยพนัธบตัร D รุ่นจะใชไ้ดบ้ญัชีเดียวเท่านั�น 

การเสียภาษ ี 1. ����  เสียภาษีบุคคลธรรมดา   เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน .................................................... 
2. ����  ไม่เสียภาษี 
3. ����  เสียภาษีนิติบุคคล   เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี .................................................... 

ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให้สํานักงานบริหารหนี� สาธารณะ(สบน.) ผูอ้อกพนัธบตัร เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในคาํขอซื�อ/ใบจองซื�อพนัธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจาํหน่าย และส่งต่อขอ้มูลให้ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ผูดู้แลและเก็บรักษาหลกัทรัพย ์(Custodian)  ธนาคารแห่งประเทศไทย ผูเ้ป็นนายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ผูท้าํหน้าที�รับฝากหลกัทรัพย ์ 
เพื�อประโยชน์ในการปฏิบติัตามคาํสั�งการทาํธุรกรรมทางการเงินของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และรายงานต่อสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื�อประโยชน์ในการป้องกนัการทาํธุรกรรม
ทางการเงินที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และเพื�อประโยชน์ในการพฒันาตราสารหนี�ของรัฐบาล 
ทั�งนี� เพื4อให้การทําธุรกรรมเสร็จสิ�นสมบูรณ์ตามกรรมสิทธิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
          D. บมจ. ธนาคารกรุงไทยดาํเนินการนาํพนัธบตัร ฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” ผา่นบญัชีผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์(Custodian) 
          2. บมจ.ธนาคารกรุงไทยนาํขอ้มูลพนัธบตัรประกอบการจดัพิมพส์มุดพนัธบตัร (Bond Book) และดาํเนินการออกสมุดพนัธบตัรให้ผูถื้อกรรมสิทธิ5 ท่านละ D เล่ม เพื�อเป็นเอกสารที�แสดงขอ้มูล
การรับฝากพนัธบตัรที�ปรากฏอยูก่บัผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์เท่านั�น (*การจองซื�อพนัธบตัรออมทรัพยข์องกระทรวงการคลงั แบบไร้ใบตราสาร จะไม่มีการพิมพใ์บพนัธบตัรให้กบัผูจ้องซื�อ กรณีที�ลูกคา้
ตอ้งการออกใบพนัธบตัรเพื�อนาํไปคํ�าประกนั สามารถดาํเนินการขอถอนพนัธบตัรออกจากบญัชีผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์ซึ� งมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ) 
          3. บมจ.ธนาคารกรุงไทยปรับปรุงขอ้มูลเดิมที�ฝากไวก้บัผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์(Custodian) ตามขอ้มูลที�ระบุในใบจองซื�อนี�  ในกรณีที�ขอ้มูลในใบจองนี�แตกต่างจากขอ้มูลเดิมของขา้พเจา้ 
รายละเอียดอื�นๆ และสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเวบ็ไซตข์องสาํนกังานบริหารหนี�สาธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy 

  ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื�อพนัธบัตรฯ ตามจํานวนที4ระบุในใบจองซื�อฉบับนี� และจะไม่เปลี4ยนแปลงหรือยกเลกิการจองซื�อไม่ว่ากรณใีดๆ 

 

ลงชื4อ..............................................................เจ้าหน้าที4สาขา                
     (........................................................) รหัสพนักงาน............... 

 

ลงชื4อ..............................................................ผู้ขอลงทะเบียน/ผู้จองซื�อ 
       (.................................................................) 
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เลขที�ใบลงทะเบียน/จองซื�อ  

2 0  

รหสัสาขา 
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- 3(�,4�)���ก��                                                   200.-���/3��-� 

- TSD (3(��
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- 3(�,4�)���ก��                                                   200.-���/3��-� 

- TSD(3(��
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- BOT (3(����������������)                               100.-���/������� 
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ก�8'&�ก3��),���'#)3�/	-
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- 3(�,4�)���ก��                                                   200.-���/3��-� 

- TSD(3(���ก!
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- BOT                                   10.-���/���ก�� 
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- 3(�,4�)���ก��                                                   250.-���/3��-� 
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- BOT                                  10.-���/���ก�� 
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สาํหรับลูกคา้ 


