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พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หนังสือชี้ชวนการจําหน่าย 

พันธบัตรออมทรัพย์พเิศษรุน่เราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “พันธบัตร” โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

รุ่นอายุ 5 ปี (SBST262B) รุ่นอายุ 10 ปี (SBST312A) รุ่นอายุ 15 ปี (SB362A)

อัตราดอกเบ้ียแบบขั้นบันได อัตราดอกเบ้ียแบบขั้นบันได อัตราดอกเบ้ียแบบคงที่
ปีที่ 1-2 ร้อยละ 1.50 ต่อปี ปีที่ 1    ร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 1.8 ต่อปี 
ปีที่ 3-4 ร้อยละ 2.00 ต่อปี ปีที่ 2-3  ร้อยละ 2.00 ต่อปี  
ปีที่ 5    ร้อยละ 3.00 ต่อปี ปีที่ 4-6  ร้อยละ 2.50 ต่อปี  

 ปีที่ 7-10 ร้อยละ 3.00 ต่อปี

(เฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี) (เฉลี่ยร้อยละ 2.50 ต่อปี)  

2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหน่ายพันธบัตร วงเงิน 55,000 ล้านบาท จํานวน 3 รุ่น โดยแบ่งช่วงการจําหน่าย
พันธบัตร ดังน้ี 

หมายเหต ุ /1 ช่วงที ่1 เปดิจําหน่ายตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2564 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2564 หรือเมือ่จําหนา่ยเต็มวงเงนิ 
  /2 ช่วงที่ 2 เปิดจําหน่ายตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 หรือเมื่อจําหน่ายเต็มวงเงิน 
  /3 นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ 
    ในการแสวงหากําไร 

 

 
กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นการซ้ือที่ผิดเง่ือนไข ธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซ้ือโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย 

และผู้ซ้ือที่ดําเนินการซ้ือพันธบัตรแล้วจะยกเลิกการซ้ือและขอเงินคืนไม่ได้ 
 

 

/(1) ... 

ช่วงท่ี วันท่ีจําหน่าย จํานวนวัน 

ท่ีจําหน่าย 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ วงเงินจําหน่าย 

 

รุ่นอายุ วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร

(ไม่จํากัดจํานวนคร้ังท่ีเข้าซื้อ) 

ขั้นตํ่า ขั้นสูง 

    1/1 5 – 15 ก.พ. 64 11 วัน บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

55,000 ล้านบาท 5 ปี / 10 ปี 1,000 บาท ไม่จํากัด 

    2/2  16 – 19 ก.พ. 64 4 วัน นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไร/3 วงเงินจําหน่าย 

ที่เหลือจากช่วงที่ 1 

15 ปี 1,000 บาท ไม่จํากัด 

    55,000 ล้านบาท    
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 (1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี จําหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ 
ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และ
เคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจําหน่าย ต้ังแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา  
15.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สําหรับการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ผู้ซื้อที่ไม่เคย
ลงทะเบียนพันธบัตรต้องติดต่อสาขาเพ่ือขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทํารายการซื้อ ยกเว้นกรณีทํารายการซื้อ
ผ่านธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร 
 (2) รุ่นอายุ 15 ปี จําหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไร ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2564  
ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจําหน่าย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 ธนาคารตัวแทนจําหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี ในการจําหน่ายพันธบัตร 
ให้คํานึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ตามวิธีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจําหน่าย 

3. ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “กค.”  

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธปท.” 

5. ตัวแทนจําหน่ายและผูร้บัฝากพันธบัตรจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพนัธบัตร : 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
    ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร” 

6. ผู้รับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ศูนย์รับฝาก” 

7. ราคาจําหนา่ยและวงเงนิซ้ือขั้นตํ่า-ขัน้สูง   
ราคาจําหน่าย หน่วยละ 1,000 บาท และซื้อเพ่ิมเป็นจํานวนเท่าของ 1,000 บาท วงเงินซื้อขั้นตํ่า 1,000 บาท 

(1 หน่วย) โดยไม่จํากัดวงเงินซ้ือขั้นสูง และไม่จํากัดจํานวนครั้งที่เข้าซ้ือ 

8. ผู้มีสิทธิ์ซ้ือ  
 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด 
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร 

(ผู้ไม่มีสิทธ์ิซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร
โดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม 
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน 
และนิติบุคคลที่แสวงหากําไร)  

 
 

/9. ... 
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9. วิธีการซ้ือพันธบัตร  
 ผู้ซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ไม่เคยมีประวัติการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคารมาก่อน
ต้องลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์)  
โดยช่ือบัญชีฝากหลักทรัพย์ต้องตรงกับช่ือบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบ้ียและเงินต้น 
การลงทะเบียน ใช้หลักฐาน ดังน้ี (ตามเอกสารประกอบการลงทะเบียน) 
 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 2.  สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผู้ซื้อ
ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มบัีญชีเงินฝากผู้ซือ้ต้องเปิดบัญชีใหม ่ทั้งน้ี 
ต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ทํารายการซื้อเท่าน้ัน  
 ผู้ซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ไม่เคยมีประวัติการซื้อและประสงค์ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 
กับธนาคารกสิกรไทยสามารถทํารายการซื้อโดยไม่ต้องลงทะเบียน กรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่ 
ทั้งน้ี ต้องเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยเท่าน้ัน 

10. การชําระเงิน 
กรณีซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application 

ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยดอกเบ้ียจะเริ่มนับต้ังแต่วันที่
ทําธุรกรรม ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท.  
ดอกเบ้ียจะเร่ิมนับต้ังแต่วันทําการถัดไป ทั้งน้ี วงเงินซื้อขั้นสูงที่ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile 
Application เป็นไปตามแต่ละธนาคารประกาศหรือกําหนด 
กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ 
 สามารถชําระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค 

 1. กรณีชําระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบ้ียจะเริ่มนับ 
ต้ังแต่วันที่ซื้อ หากชําระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือในวันเสาร ์- อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบ้ีย
จะเริ่มนับต้ังแต่วันทําการถัดไป 
         สําหรับการจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการรับชําระเงินโดยวิธีหักบัญชี
เงินฝากที่ผูกไว้กับบัญชีฝากพันธบัตร เท่าน้ัน 

 2. กรณีชําระด้วยเช็ค  (วันที่ 12 - 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่รับชําระด้วยเช็ค) 
• สั่งจ่าย “บญัชจีองซ้ือพันธบตัรออมทรัพยพ์ิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ป”ี 
             “บัญชีจองซ้ือพนัธบัตรออมทรพัย์พเิศษของกระทรวงการคลัง รุน่อายุ 10 ปี” 
           “บัญชีจองซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 15 ปี” 
• ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ    
ดอกเบ้ียจะเริ่มนับต้ังแต่วันทําการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บเงินได้  

 ทั้งน้ี เง่ือนไขการชําระเงินดังกล่าวเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกําหนด  
 
 

/11. ... 
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11. การระบุชือ่ผู้ถือกรรมสทิธิ์ในพนัธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)   
 ในการซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อระบุช่ือได้เพียงหน่ึงช่ือเท่าน้ัน โดยช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิ
จะต้องตรงกับช่ือบัญชีฝากหลักทรัพย์ และช่ือบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบ้ียและเงินต้น 
 หากผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ สามารถซื้อพันธบัตรได้โดยใช้ชื่อผู้เยาว์ (คนเดียวเท่านั้น) และในการเปิด
บัญชีฝากหลักทรัพย์ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และหากต้องการถอนหลักทรัพย์ ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องให้ความยินยอมเช่นกัน ทั้งนี้ บัญชี
เงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบ้ียและเงินต้นจะต้องเป็นช่ือผู้เยาว์เท่าน้ัน  อย่างไรก็ดี เมื่อมีการถอนหลักทรัพย์ 
ออกจากระบบไร้ใบตราสาร (Scripless) มาเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะออกใบพันธบัตร 
จดทะเบียนในนามของผู้เยาว์โดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งในทางกฎหมายกรรมสิทธ์ิใน 
ใบพันธบัตรฉบับนี้จะเป็นของผู้เยาว์ 

12. การระบุวันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พนัธบัตรในบัญชีฝากหลักทรพัย์  
 วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพย์เป็นวันเดียวกันกับวันที่ กค. ได้รับเงิน
จากธนาคาร 

13. หลักฐานที่ได้รับจากการซ้ือพันธบัตร 
- กรณีซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการทํารายการตามบริการ

ของแต่ละธนาคารกําหนด 
- กรณซีื้อผ่านเคาน์เตอร์ ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 

 - สําหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเก่ียวกับพันธบัตร โดยอาจออกให้ในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซื้อไม่เกิน 2 วันทําการ (ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ทางไปรษณีย์) ขึ้นอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคาร สําหรับผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่มี Bond Book แล้ว 
สามารถนํา Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ทําการซื้อหลังจากวันที่ซื้อ 
2 วันทําการ เพ่ือให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถนําไปใช้อ้างอิงสําหรับการทําธุรกรรมได้ ทั้งน้ี เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย 
ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก 

รายการที่แสดงใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value) ในวันที ่
จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร  
โดยจะถือว่าถูกต้องเม่ือรายการดังกล่าวตรงกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งน้ี จะแสดงเฉพาะพันธบัตร 
ออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้ังแต่รุ่นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่าน้ัน สําหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกําหนด 
ไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา (Par Value) 
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14. การใชพ้ันธบัตรเป็นหลกัประกัน 
 ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น การประกัน
ทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได้ 
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลน้ัน ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคาร
ที่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อ เพ่ือขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร 
รายละเอียดตามข้อ 15  

15. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการทําธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบตัรของผู้ถือกรรมสิทธิ ์

ประเภทธุรกรรม 
ผู้เรียกเก็บ

ศูนย์รับฝาก
(ต่อรายการไม่รวม VAT)

ธปท.
 (ไม่คิด VAT) 

ธนาคาร 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)    
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless 
เพ่ือขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล 
100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless 
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการนําฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท/รายการ  กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คดิ 200 บาท
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคารคิด 

250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ 
กําหนดไถ่ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(4) การโอนกรรมสิทธิ์ - -  กรณี โอนระหว่าง ลูกค้า เ ดิมที่ซื้ อ ผ่าน
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ 
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 
250 บาท 

(5) การขอแก้ไขชื่อทีจ่ดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย 
และเงินต้น 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม

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

- - คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตร
(Bond Book) ใหม่  ตามอัตราท่ีธนาคาร
ประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท)

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราที ่ธนาคารประกาศ 
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)  

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ 

100 บาท
 (ไม่คิด VAT) 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)  
การทําธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน  
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร 
ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตร
ชําร ุด สูญหาย ขอเปลี ่ยนชื ่อ ชื ่อสกุล  
ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา 
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

- 

/16. … 
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16. การขายพนัธบัตรก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน  
 ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ โดยดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี สามารถกระทําได้ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
  (2) พันธบัตรรุ่นอายุ 15 ปี สามารถกระทําได้ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
 16.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกําหนดได้ที่ธนาคาร 
ที่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกําหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน) 
 16.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกําหนดให้แก่สถาบันการเงิน 
หรือบุคคลอ่ืนตามราคาที่ตกลงกัน  
 ทั้งน้ี การขายพันธบัตรไม่สามารถกระทําได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศ
กําหนด  

17. การทําธุรกรรมภายหลังการซ้ือพันธบัตรจากธนาคาร 
  ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถทําธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธ์ิ ฯลฯ  
  (1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี สามารถกระทําได้ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
  (2) พันธบัตรรุ่นอายุ 15 ปี สามารถกระทําได้ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
ยกเว้นการดําเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สนิอันเน่ืองมาจากการหย่า การล้มละลาย 
การชําระบัญชี การใช้เป็นหลกัประกัน ให้กระทําได้หลังจากวันที่ทํารายการซื้อแล้ว 2 วันทําการ ทั้งน้ี การโอน
กรรมสทิธ์ิและการใช้เป็นหลักประกันไมส่ามารถกระทาํได้ต้ังแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที ่ธปท. 
ประกาศกําหนด  

 ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับพันธบัตร สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 
17.1 พนัธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  
  ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) หากประสงค์จะดําเนินการเรื่องต่าง ๆ  

เช่น ถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ ให้ติดต่อธนาคารที่ผู ้ถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ โดยเป็นไปตามพิธีปฏิบัติ 
ของธนาคาร และศูนย์รับฝาก ดังน้ี 

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพ่ือขอออกใบพันธบัตร 
   ผู้ถือกรรมสิทธ์ิต้องกรอกแบบฟอร์มการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเป็นใบพันธบัตร
พร้อมแนบ Bond Book สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร ตามข้อ 15  

 (2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการนําฝากใหม)่ 
   ผู้ถือกรรมสิทธ์ิต้องกรอกแบบฟอร์มการฝากพันธบัตร พร้อมแนบใบพันธบัตร สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
ผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามข้อ 15  
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  (3)  การขายพันธบัตรก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน 
   ผู้ถือกรรมสิทธ์ิต้องดําเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนก่อนกําหนดของธนาคาร ทั้งน้ี ราคาขาย
จะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดําเนินการดังกล่าว 

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิ 
   การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได้ โดยอาจเป็นการ
โอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอน
กรรมสิทธ์ิระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธ์ิจะต้องนํา Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ 
และต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธ์ิ พร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธ์ิระหว่างลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งน้ี หากเป็นการโอน
กรรมสิทธ์ิระหว่างลูกค้าเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิจากลูกค้ารายใหม่ 
250 บาท ต่อรายการ รวม VAT 
    (5) การขอแก้ไขช่ือที่จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบ้ียและเงินต้น 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจลงนาม 
(กรณีนิติบุคคล) สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี  โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว  
   (6) การขอออก Bond Book ใหม่ 
   ผู้ถือกรรมสิทธ์ิต้องกรอกแบบฟอร์มการขอออก Bond Book ใหม่ พร้อมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจ
ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) หรือใบแจ้งความ (กรณี Bond Book สูญหาย) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม การออก 
Bond Book ใหม่ ตามข้อ 15 
  (7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พร้อมแนบสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตร  
ตามข้อ 15 
  (8) การขออายัดพันธบัตร 
   ธนาคารจะดําเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของส่วนราชการ หรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
เช่น กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดําเนินการอายัด
พันธบัตรดังกล่าว 
  (9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบ้ียพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ 
   ธนาคารจะดําเนินการส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหม่ให้กับศูนย์รับฝาก โดยศูนย์รับฝาก 
คิดค่าธรรมเนียมการขอแก้ไข กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ ตามข้อ 15  
 

/17. … 
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17.2 พนัธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
 หากประสงค์จะทําธุรกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ
ไม่ประสงค์จะไปดําเนินการเก่ียวกับธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองที่ ธปท. ให้ธนาคารรับเรื่องจากผู้ถือกรรมสิทธ์ิ
และดําเนินการดังต่อไปน้ี เพ่ือส่งเรื่องต่อให้ ธปท. ดําเนินการต่อไป 

 17.2.1 การโอนกรรมสิทธ์ิ 
 17.2.2 การใช้เป็นหลักประกันและถอนหลักประกัน 
 17.2.3 การขอแก้ไขช่ือจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
 17.2.4 การขอแยกหน่วยพันธบัตรเป็นใบพันธบัตรหลายฉบับ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแยกพันธบัตรเป็นฉบับย่อย ๆ ได้ แต่ราคาพันธบัตรที่แยกเป็น 
ฉบับย่อย ๆ แล้วจะต้องเป็นจํานวนเต็มพัน  

 17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหม่กรณสีูญหาย 
 17.2.6 การย่ืนไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกําหนด 

การให้บริการแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามข้อ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกล่าวข้างต้น  
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถแจ้งความจํานงได้โดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานภาค แต่หากติดต่อผ่าน
ธนาคาร ธปท. จะดําเนินการให้ทันทีที่ได้รับเรื่องจากธนาคาร โดยผู้ถือกรรมสิทธ์ิจะต้องชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ 
ธปท. สําหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับผู้ถือกรรมสิทธ์ิประเภทอ่ืนฉบับละ 100 บาทหรือตามที่ 
ธปท. จะกําหนดภายหลัง ยกเว้นการยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกําหนด ธปท. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
ทั้งน้ี ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการดังกล่าวจากผู้ถือกรรมสิทธ์ิเพ่ิมอีกฉบับละ 10 บาท 

18. การจ่ายดอกเบี้ย 
18.1 จ่ายปีละ 2 งวด ดังน้ี  
     (1) รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี คือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ และ 5 สิงหาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตร

จะครบกําหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 
     (2) รุ่นอายุ 15 ปี คือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ และ 16 สิงหาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกําหนด

ไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
การคํานวณดอกเบ้ียคํานวณจากมูลค่าตามราคาตราของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หน่ึงปีมี 365 วัน และนับ

ตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่เกิดขึ้นจริง ให้นับตามรายละเอียดการชําระเงินข้อ 10) เศษของหน่ึงสตางค์
ให้ปัดทิ้ง หากวันครบกําหนดจ่ายดอกเบ้ียตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทําการถัดไป โดยไม่นับ 
วันหยุดตามประกาศ ธปท. ดังกล่าวเข้ารวมเพ่ือคํานวณดอกเบ้ียในงวดที่ถึงกําหนดจ่ายดอกเบ้ีย ยกเว้นการจ่าย
ดอกเบ้ียงวดสุดท้ายให้คํานวณดอกเบ้ียจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป  

18.2 ธปท. จะโอนดอกเบ้ียเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ของผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก (กรณีไร้ใบตราสาร) หรือตามรายช่ือทาง
ทะเบียนของ ธปท. (กรณีมีใบตราสาร) ซึ่งเป็นรายช่ือ ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่าย
ดอกเบ้ียตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด 

 
/19. … 
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19. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบ้ีย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร 

20. การไถ่ถอนเงนิต้นเม่ือครบกําหนด 
 20.1  กําหนดจ่ายคืนเงินต้น (วันครบกําหนดไถ่ถอน)  

 (1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 

  (2) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2574 

  (3) พันธบัตรรุ่นอายุ 15 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2579 

หากวันครบกําหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนเป็นวันทําการถัดไป  

20.2  วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นเป็นไปตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด 
20.3  การจ่ายคืนเงินต้น 

 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้าบัญชี
เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือที่ได้รับ
แจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายช่ือ ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. 
ประกาศกําหนด 
  กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระทําได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบคําขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน 
  เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย 

(1) คําขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิได้กรอกข้อมูลและลงลายมอืช่ือตามตัวอย่างที่ให้
ไว้กับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ทีค่รบกําหนดไถ่ถอน 
(3) สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธ์ิ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ

บัญชีเงินฝากประจํา) ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 
(4) กรณีบุคคลธรรมดา  - ย่ืนด้วยตนเอง แสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

 - ไมม่าย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 

กรณีนิติบุคคล  แนบ - สําเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง 
 พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดต้ัง และรายงานการประชุม   
 ประจําปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดย 
 ผู้มีอํานาจลงนาม  และ 

                      - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์  การลงลายมือช่ือในคําขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ดําเนินการดังน้ี 

 
/ผู้เยาว์ … 
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 ผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือช่ือ 

 ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ลงลายมือช่ือร่วมกัน 

 ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในคําขอรับคืนเงินต้น 
     พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นช่ือผู้เยาว์เท่าน้ัน โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทน 
     โดยชอบธรรมลงลายมือช่ือร่วมกัน 
หมายเหตุ  - ย่ืนด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

  และสูติบัตรหรอืทะเบียนบ้านหรือบัตรประจําตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี 
  - ไม่มาย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และสาํเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร   
  ประจาํตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณ ีทีร่ับรองสําเนาถูกต้อง 

   - ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีช่ืออยู่ในพันธบัตร 

 การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธ์ิทีถ่ึงแก่กรรม ใหผู้้จดัการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน  
                พร้อมคําสั่งศาลต้ังผู้จัดการมรดกและหนังสอืรับรองคดีถึงที่สุด 

21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุน่ วงเงิน และกําหนดการจําหน่ายพนัธบัตร  
     รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

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

โทร. 1333

2.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
www.krungthai.com    

โทร. 0 2111 1111  

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

โทร. 0 2888 8888 กด 819

4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
www.scb.co.th 

โทร. 0 2777 7777

5.  สํานกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
กระทรวงการคลังwww.pdmo.go.th 

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5311, 5315, 5322 
โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 

6.  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
www.bot.or.th 
     สํานักงานใหญ่ ฝ่ายการชําระเงินและพันธบัตร 
     สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
     สํานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ.ขอนแก่น 

 
โทร. 1213 
โทร. 0 5393 1077-8 
โทร. 0 7443 4800 ต่อ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475 
โทร. 0 4391 3423, 3425 

/เอกสาร... 



11  
 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

 ผู้ซื้อต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) 
 กรณีนิติบุคคล ผู้ที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอํานาจจัดการตราสารหนี้" ต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจ
ลงนามตามข้อบังคับหรือระเบียบของนิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา 

ลําดับ ชื่อเอกสาร 

1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน
2 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก

ประจํา) ต้องเป็นช่ือเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

บุคคลธรรมดาท่ีเปน็ชาวต่างชาติ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร 

1 สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรอืสําเนาบัตรประจําตัวคนต่างด้าว 

2 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ต้องเป็นช่ือเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

สหกรณ ์
ลําดับ ชื่อเอกสาร

1 สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ์

2 สําเนาข้อบังคับของสหกรณ์ที่กําหนดผู้มีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

3 รายช่ือคณะกรรมการสหกรณ ์/ รายงานการประชุม

4 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจขององค์กรให้มาดําเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

5 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสหกรณ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจํา) 

 

 

 

 

 

/มูลนิธิ...
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มูลนิธ ิ

ลําดับ ชื่อเอกสาร 

1 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังมูลนิธิ / บัญชีมลูนิธิหรือหนังสือใหอํ้านาจจัดต้ัง เปลี่ยนแปลงมลูนิธิ

2 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งต้ังกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทัง้ชุด 

3 สําเนาข้อบังคับของมูลนิธิ ทีกํ่าหนดผู้มีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

4 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี หาก
ไม่ได้แนบมา ธปท. จําเป็นต้องหักภาษี ณ ทีจ่่ายไว้ 

5 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจขององค์กรให้มาดําเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

6 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของมลูนิธิ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา) 

 

สมาคม 

ลําดับ ชื่อเอกสาร

1 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังสมาคมและองค์การ  หรือทะเบียนสมาคม

2 สําเนาข้อบังคับของสมาคม ที่กําหนดผู้มีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

3 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งต้ังกรรมการของสมาคมขึ้นใหมท่ั้งชุด 

4 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี หาก
ไม่ได้แนบมา ธปท. จําเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 

5 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจขององค์กรให้มาดําเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

6 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสมาคม (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา) 

วัด 

ลําดับ ชื่อเอกสาร

1 สําเนาใบประกาศจัดต้ังวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดสําหรับวัดที่จัดต้ังก่อน พ.ศ. 2484

2 สําเนาใบตราต้ังเจ้าอาวาส

3 หนังสือสุทธิของเจ้าอาวาส

4 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของวัดให้มาดําเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

5 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของวัด (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจํา) 

/สภากาชาดไทย… 
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สภากาชาดไทย 

ลําดับ ชื่อเอกสาร

1 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ัง 

2 รายช่ือคณะกรรมการ 

3 สําเนาข้อบังคับ หรือระเบียบกําหนดผู้มีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจขององค์กรให้มาดําเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

5 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสภากาชาดไทย (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจํา) 

สถานศึกษาของรัฐ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร

1 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ัง 

2 สําเนาประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง แต่งต้ังอธิการบดี หรืออาจารย์ใหญ ่หรือคําสั่งแต่งต้ังผูม้ีอํานาจ

3 สําเนาข้อบังคับหรือระเบียบกําหนดผู้มีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจขององค์กรให้มาดําเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

5 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสถานศึกษา (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจํา) 

โรงพยาบาลของรัฐ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร

1 สําเนาหนังสือจัดต้ังฯ 

2 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังผู้มีอํานาจลงนาม หรือผูอํ้านวยการ หรือประธานกรรมการ 

3 สําเนาข้อบังคับหรือระเบียบกําหนดผู้มีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจขององค์กรให้มาดําเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

5 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของโรงพยาบาล (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจํา) 

 
 /นิติบุคคล...
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นิติบุคคลอ่ืน 

ลําดับ ชื่อเอกสาร

1 สําเนาหนังสือจัดต้ังฯ 

2 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล

3 สําเนาข้อบังคับหรือระเบียบกําหนดผู้มีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจของนิติบุคคลให้มาดําเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

5 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจํา) 

หมายเหตุ   เอกสารประกอบการลงทะเบียนข้างต้น ไม่ต้องนําส่ง ธปท. ให้ธนาคารเก็บรักษาตามอายุความ 
  ทางกฎหมาย 
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะ 
ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพย์พเิศษรุน่เราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. ทําไมการลงทุนในพนัธบตัรรุ่นนี้จึงนา่สนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา 
 กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตร โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร 
จึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนตามระยะเวลา
กําหนดที่แน่นอน ซึ่งอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรในขณะท่ีออกจําหน่ายโดยส่วนใหญ่จะกําหนดให้สูงกว่าอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากในขณะนั้น 

2. ข้อดีของการเป็นพันธบตัรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) คืออะไร 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกําหนดไถ่ถอน 

ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจํา) ของผู้ถือกรรมสิทธ์ิอัตโนมัติ ทั้งน้ีให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ินําสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book  
ไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ทํารายการซื้อ 

3. สนใจซื้อพนัธบัตรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) ต้องทําอย่างไร  
ผู้สนใจสามารถเลือกวิธีการซื้อพันธบัตรวิธีใดวิธีหน่ึงได้จาก 2 ช่องทาง ดังน้ี 
3.1 การซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะต้องดําเนินการตามข้อ 3.2 

และลงทะเบียนเพ่ือเปิดใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application โดยผู้ซื้อจะได้รับความสะดวก 
ในการซื้อและสามารถซื้อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

3.2 การซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร 
(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารไทยพาณิชย์) และทํารายการซื้อได้ต้ังแต่
วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนถึงวันที่จําหน่ายได้ครบวงเงิน โดยผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลด 
ใบจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (http://www.pdmo.go.th/th/bond-channels) 

4. ซ้ือแล้วได้หลักฐานอะไรกลับไป 
เมื่อผู้ซื้อชําระเงินในการซื้อพันธบัตรแล้ว มหีลักฐานเพ่ือยืนยันการซื้อ ดังน้ี 
4.1 กรณีซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการทํารายการ

ตามบริการของแต่ละธนาคารกําหนด 
4.2 กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 
 

- สําหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเก่ียวกับพันธบัตร โดยอาจออกให้ในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซื้อไม่เกิน 2 วันทําการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทาง
ไปรษณีย์) ขึ้นอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคาร สําหรับผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่มี Bond Book แล้ว สามารถนํา 
Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ทําการซื้อหลังจากวันที่ซื้อ 2 วันทําการ 
เพ่ือให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถนําไปใช้อ้างอิงสําหรับการทําธุรกรรมได้ ทั้งน้ี เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก 
Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก 

รายการที่แสดงใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่ 
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จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร 
โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งน้ี จะแสดงเฉพาะพันธบัตรออมทรัพย์
แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้ังแต่รุ่นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่าน้ัน สําหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตาม
ราคาตรา (Par Value) 
5. คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือกองทุนส่วนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นนี้ได้
หรือไม่ 
 คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ไม่สามารถซื้อได้ เน่ืองจากไม่มีสถานภาพเป็น
บุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะซื้อได้  
 กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไม่สามารถซื้อได้ 

6. คู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมหากอีกฝ่ายต้องการซ้ือพันธบัตรรุน่นี้หรือไม่ 
 ไม่ต้องให้ความยินยอม 

7. ซ้ือพันธบัตรรุ่นเดียวกัน จํานวนเงินเทา่กัน ทําไมได้รบัดอกเบ้ียงวดแรกไม่เท่ากัน 
เน่ืองจากวันที่ซื้อพันธบัตรต่างกัน ทําให้การนับจํานวนวันเพ่ือนําไปคํานวณดอกเบ้ียไม่เท่ากัน 

โดยมีหลักเกณฑ์การนับวัน ให้นับวันที่ซื้อ ไม่นับวันที่จ่ายดอกเบ้ีย เช่น 
- นาย ก. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ชําระด้วยเงินสดจํานวน 500,000 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  

จ่ายดอกเบ้ียงวดแรกวันที่ 5 สิงหาคม 2564 การนับวันจะนับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 
เป็นจํานวน 181 วัน  

- นาย ข. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ชําระด้วยเงินสดจํานวน 500,000 บาท ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  
จ่ายดอกเบ้ียงวดแรกวันที่ 5 สิงหาคม 2564 การนับวันจะนับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 
เป็นจํานวน 175 วัน 

ทั้งน้ี งวดต่อไปจํานวนวันเพ่ือนําไปคํานวณดอกเบ้ียของ นาย ก. และนาย ข. จะเท่ากัน 

8. การขอคนืภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุน่นีท้ําอย่างไร 
 ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นหลักฐานขอคืนภาษีประจําปีได้ 
ในกรณีที่เงินได้สุทธิของท่านเสียภาษีในอัตราที่ตํ่ากว่าร้อยละ 15  

9. การโอนดอกเบี้ยและเงินต้นพนัธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณชิย์ ต้องเสียคา่ธรรมเนยีมหรือไม่ 
ในการโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี

เงินฝากประจํา) เจ้าของบัญชีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  

10. หากต้องการรับดอกเบี้ยและเงนิต้นเปน็เงนิสดและเช็คจะทําได้หรอืไม่ 
ไม่สามารถกระทําได้ เน่ืองจาก ธปท. จะโอนดอกเบ้ียและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผู้ถือกรรมสิทธ์ิเท่าน้ัน 
/11. ... 
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11. หากต้องการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ บัญชรีับดอกเบ้ียและเงินต้น หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ 
จะต้องทําอย่างไร 

 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 
   ติดต่อธนาคารท่ีผู้ถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อ โดยนํา Bond Book และหลักฐานอ่ืนที่ต้องใช้
ในการอ้างอิงไปด้วย 

 กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
  ให้แจ้งโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ่ สํานักงานภาค หรือธนาคาร สํานักงานใหญ่ และสาขา
ทั่วประเทศ เพ่ือส่งต่อให้ ธปท. ดําเนินการต่อไป 

12. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ
ดําเนินการออกให้ได้เลยหรือไม่ และคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร 

ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) ให้ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม
การจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศกําหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
50 - 200 บาท ต่อฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ธนาคาร) 

13. ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนพันธบัตรจากแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  ให้เป็นแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
ทําได้หรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าใด ใช้เวลาดําเนินการประมาณก่ีวัน ลูกค้าถึงจะได้รับใบพันธบัตร  
   ทําได้ โดยต้องนํา Bond Book ไปติดต่อธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม 
ในการดําเนินการรวมท้ังสิ้นประมาณ 290 - 370 บาท ต่อรายการ (แล้วแต่กรณี) ประกอบด้วย  
   1) ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับศูนย์รับฝาก 65 บาทต่อรายการ ไม่รวม VAT  
   2) ค่าธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ต้องจ่ายให้ ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทต่อฉบับ 
                    กรณีนิติบุคคล 100 บาทต่อฉบับ ไม่คิด VAT  
   3) ค่าธรรมเนียมการดําเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 
                    200 บาทต่อรายการ รวม VAT  
ลูกค้าจะได้รับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไม่รวมการจัดส่งใบพันธบัตร) ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร 

14. การขอออกใบพันธบัตรตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 สําหรับรุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี และตั้งแต่วันที่  
16 สิงหาคม 2564 สําหรับรุ่นอายุ 15 ปี สามารถออกเป็นชื่อบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ซื้อในครั้งแรกได้หรือไม่  
เช่น นาย ก.ซ้ือ  แต่ขอออกใบเป็นชื่อ นาย ข. 

นาย ก. จะต้องทําการโอนให้นาย ข. ก่อน โดยต้องนํา Bond Book ไปติดต่อที่ธนาคาร และกรอก
แบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธ์ิพร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ
ระหว่างลูกค้ารายเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้ารายเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิจากลูกค้ารายใหม่ 
250 บาท ต่อรายการ รวม VAT แล้วจึงขอออกใบพันธบัตรเป็น นาย ข. 

 
 

/15. … 
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15. การไถ่ถอนคนืเงนิต้นพนัธบัตรเม่ือครบกําหนดต้องดําเนนิการอยา่งไร 
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้าบัญชี

เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามรายชื่อที่ได้รับ
แจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายช่ือ ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. 
ประกาศกําหนด 

กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระทําได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบคําขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน 
  เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย 

(1) คําขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิได้กรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือตามตัวอย่างที่ให้
ไว้กับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ทีค่รบกําหนดไถ่ถอน 
(3) สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

และบัญชีเงินฝากประจํา) ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 
(4) กรณีบุคคลธรรมดา  - ย่ืนด้วยตนเอง แสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

 - ไมม่าย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 

กรณีนิติบุคคล  แนบ - สําเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง 
 พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดต้ัง และรายงานการประชุม   
 ประจําปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดย 
 ผู้มีอํานาจลงนาม  และ 

                      - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม ที่รับรองสําเนาถูกต้อง 

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์  การลงลายมอืช่ือในคําขอรบัคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ดําเนินการดังน้ี 

 ผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ใหผู้้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือช่ือ 

 ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ ์แต่ไม่ถึง 20 ปีบรบูิรณ์ ใหผู้้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ลงลายมือช่ือร่วมกัน 

 ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ ์อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถถ่อน และในคาํขอรบัคืนเงินต้น 
     พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นช่ือผู้เยาว์เท่าน้ัน โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย 
      ชอบธรรมลงลายมือช่ือร่วมกัน 
หมายเหตุ  - ย่ืนด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

  และสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจําตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี 
  - ไม่มาย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และสาํเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร   
  ประจาํตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณ ีทีร่ับรองสําเนาถูกต้อง 

   - ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีช่ืออยู่ในพันธบัตร 
/การ... 
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การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธ์ิทีถ่ึงแก่กรรม ใหผู้้จดัการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน 
พร้อมคําสั่งศาลต้ังผู้จัดการมรดกและหนังสอืรับรองคดีถึงที่สุด 

16. การโอนพนัธบัตรให้แก่ทายาท ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิใ์นพันธบตัรถึงแก่กรรม 

 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 
             ผู้จดัการมรดกติดต่อย่ืนขอจัดการมรดกที่ธนาคารตัวแทนจําหน่าย  

 กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
ผู้จัดการมรดกติดต่อ ธปท. โดยยื่นคําร้องขอจัดการมรดกของผู้ถึงแก่กรรม ตามระเบียบที่ ธปท. 
กําหนด 

17. การโอนเปลี่ยนมือระหว่างธนาคารทาํได้หรือไม่ 
การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได้ โดยอาจเป็นการโอน

ให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิ
ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธ์ิจะต้องนํา Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ 

18. ความเสี่ยงของการถือพนัธบัตรรุน่นี้มีอะไรบ้าง 
 ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตร
อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบ้ียพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร 
จะได้รับดอกเบ้ียคงที่ตามอัตราที่กําหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร 

ในกรณีที่นําพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืน ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน  
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่า
หรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งน้ี ขึ้นกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึง
วันครบกําหนดแล้ว จะได้รบัคืนเงินต้นเต็มจํานวนเสมอ 
 ท่านสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมได้ที่ website ต่าง ๆ ดังน้ี 
 http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities 
 http://www.thaibma.or.th 
 http://www.thaibond.com 

 
 

 


