
 รู้ก่อนซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุน่เราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อายุพันธบัตร  5 ปี 10 ปี และ 15 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 

อัตราดอกเบ้ีย 
 

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

ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 1.50 ต่อปี ปีท่ี 1    ร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ปีท่ี 3-4 ร้อยละ 2.00 ต่อปี ปีท่ี 2-3  ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีท่ี 5    ร้อยละ 3.00 ต่อปี ปีท่ี 4-6  ร้อยละ 2.50 ต่อปี

 ปีท่ี 7-10 ร้อยละ 3.00 ต่อปี  
(เฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี) (เฉลี่ยร้อยละ 2.50 ต่อปี)

วงเงนิจําหน่าย 55,000 ล้านบาท 

วันที่จําหน่าย 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้มีสิทธิ์ซ้ือ 

ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และ
นิติบุคคลอ่ืนที่ไม่มีวตัถุประสงค์ในการแสวงหากําไร 

(ผู้ไม่มีสิทธ์ิซ้ือ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทนุบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ กองทุนสํารองเลีย้งชีพ กองทนุสว่นบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงนิ กองทนุรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สํานักงาน
ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน และนิตบุิคคลที่แสวงหากําไร) 

วงเงนิซ้ือ 
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง 

หมายเหตุ /1 ช่วงท่ี 1 เปิดจําหน่ายต้ังแต่เวลา 8.30 น. ของวนัท่ี 5 กุมภาพันธ ์2564 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันท่ี 15 กมุภาพันธ์ 2564 หรือเมือ่จําหน่ายเต็มวงเงิน 
  /2 ช่วงท่ี 2 เปิดจําหน่ายต้ังแต่เวลา 8.30 น. ของวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 หรือเมื่อจําหน่ายเต็มวงเงิน 
  /3 นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหากําไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นท่ีไม่มีวัตถุประสงค์
    ในการแสวงหากําไร 

กรณีตรวจพบภายหลังว่าเปน็การซ้ือที่ผิดเงือ่นไข ธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซ้ือโดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย  
และผู้ซ้ือที่ได้ดําเนนิการซ้ือพันธบัตรแล้วจะยกเลิกการซ้ือและขอเงนิคนืไม่ได ้

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    

วันทีค่รบกําหนด     
ไถ่ถอน 

- พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 
- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2574 
- พันธบัตรรุ่นอายุ 15 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2579 

วันที่จ่ายดอกเบีย้ 

- พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และ 5 สิงหาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกําหนดไถ่ถอน  
  โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 
- พันธบัตรรุ่นอายุ 15 ปี จ่ายดอกเบี้ยในวันที่ 16 กุมภาพันธ ์และ 16 สิงหาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกําหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก 
  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

วิธีจัดจําหน่าย จําหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจําหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ต้ังแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ทั้งนี้ ในการจําหน่ายพันธบัตรให้คํานึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเป็นไปตามวิธีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจําหน่าย 
สําหรับการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรต้องติดต่อสาขาเพ่ือขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทํา
รายการซื้อ ยกเว้นกรณีทํารายการซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร



 รู้ก่อนซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุน่เราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การชําระเงิน  ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซ้ือทันทีเม่ือสิ้นสุดการทํารายการซ้ือ  

 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชําระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันท่ี 12 - 15 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่รับชําระด้วยเช็ค) โดยสั่งจ่าย 

          “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี” 

          “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี” 

          “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 15 ปี” 
  กรณีชําระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบ้ียจะเริม่นับตั้งแต่วันที่ซ้ือ หากชําระหลังเวลา 15.00 น. ของวัน  

 ทําการ หรือในวันเสาร์–อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบ้ียจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป 

 สําหรับการจองซ้ือผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิในการรับชาํระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัญชีฝากพันธบัตร เท่านั้น 

 กรณีชําระด้วยเช็ค เชค็จะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ทํารายการ ดอกเบ้ียจะเริ่มนับตั้งแต่วันทําการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้    
 ทั้งนี้ เงื่อนไขการชําระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจําหน่ายกําหนด 

หลักฐานท่ีได้รับ 
จากการซื้อ 

 ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ได้รับหลักฐานการทํารายการตามบริการของแต่ละธนาคารตัวแทนจําหน่ายกําหนด 

 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร  
ผู้ซื้อรายใหม่ : กระทรวงการคลังโดยธนาคารจะออก Bond Book  ให้กับผู้ถือกรรมสิทธ์ิรายใหม่เพื่อแสดงการรับฝากพันธบัตร ซ่ึงอาจออกให้ในวันที่ซ้ือหรือหลังวันที่ซ้ือ 
ไม่เกิน 2 วันทําการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทางไปรษณีย์) ข้ึนอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคารตัวแทนจําหน่าย  
ผู้ซื้อท่ีมีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซ้ือหลังวันทํารายการซ้ือ 2 วันทาํการ  

ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซ้ือให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก

การเปล่ียนแปลงชื่อ 
ท่ีอยู่ บัญชีรับดอกเบ้ีย/
เงินต้น และการทํา
ธุรกรรมเกี่ยวกับ
พันธบัตร 

ติดต่อธนาคารตัวแทนจําหน่ายที่ทํารายการซ้ือ 

 การโอนกรรมสิทธ์ิ การขายพันธบัตรก่อนวันที่ครบกําหนดไถ่ถอน 
     (1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี สามารถกระทําได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
     (2) พันธบัตรรุ่นอายุ 15 ปี สามารถกระทําได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

 การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชําระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทําได้หลังจากวันที่ 
ทํารายการซ้ือ 2 วันทาํการ 

การทําธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอาจมีค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือชี้ชวน (รับได้ท่ีธนาคารตัวแทนจําหน่าย)

การเสียภาษี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบ้ียตามอตัราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของ
ดอกเบ้ียทีไ่ด้รับ) ผู้ซ้ือจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 
(www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)

การจ่ายคืนเงินต้น 

เม่ือครบกําหนดไถ่ถอน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ในวันที่ครบกําหนดไถ่ถอน  
กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เม่ือธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
จากการทําธุรกรรม 
ภายหลังการซ้ือ
พันธบัตรของผู้ถือ
กรรมสิทธิ ์

ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จํากัด 
(ต่อรายการไม่รวม VAT) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ไม่คิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจําหน่าย 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)   
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless 
เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless 
(ภายหลังการถอนแลว้ต้องการนําฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท/รายการ  กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท 

 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท
(3) การขายพันธบัตรกอ่นวันครบกาํหนดไถ่
ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิ  - -  กรณีโอนระหว่างลกูค้าเดิมที่ซ้ือผ่านธนาคาร
เดียวกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ 
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 250 
บาท 

(5) การขอแก้ไขชื่อทีจ่ดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ
ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบ้ียและเงินต้น 

- -  ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

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

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



 รู้ก่อนซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุน่เราชนะของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จํากัด 
(ต่อรายการไม่รวม VAT)

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ไม่คิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจําหน่าย 

(ต่อรายการ รวม VAT) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราทีธ่นาคารประกาศ   
(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบ้ีย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได ้

100 บาท 
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    
การทําธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน  
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร  
ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรชํารุด 
สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ขอหนังสือ
รับรองยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

- 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี :  
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  www.bangkokbank.com    
2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 www.krungthai.com    
3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 819 www.kasikornbank.com       
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777  www.scb.co.th   
5. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร 0 2265 8050 ต่อ 5311, 5315, 5322 หรือ โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820  www.pdmo.go.th 
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย  www.bot.or.th 
   - สํานักงานใหญ่ ฝ่ายการชําระเงินและพันธบัตร โทร. 1213            -  สํานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7443 4800 ต่อ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475  
   - สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1077-8                -  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3423, 3425 

 

 


