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วอลเล็ต สบม. สะสมบอนด์มั่งค่ัง 

10.24
บนเปา๋ตังต้ังแต่เวอร์ชนั

> เริ่มดาวน์โหลดได้ต้ังแต่ วันท่ี  24 ธันวาคม 2563

> เริ่มซ้ือขายพันธบัตรในตลาดรองได้ต้ังแต่วันท่ี 24 ธันวาคม 2563

อัพเดท 24 ธ.ค. 63



วอลเล็ต สบม. ลงทนุในพันธบัตรหน่วยละบาท
วอลเล็ต สบม. หรอื วอลเล็ต สะสมบอนด์มั่งค่ัง เพื่อใชใ้นการลงทนุพนัธบตัรออมทรพัย ์หน่วยละบาท 

● สมัครออนไลน์ โดยใช้บัตรประชาชน
ยืนยันตัวตนด้วยบตัรประชาชน และสแกนใบหนา้เพื่อเปิดวอลเล็ต

● ลงทุนง่ายๆ ในพันธบัตรออมทรพัย์ หน่วยละ 1 บาท

ซื้อขัน้ตา่เพยีง 100 บาท สูงสุด 5 ล้านบาท
เติมเงนิเขา้วอลเลต็ สบม.ผา่นพรอ้มเพย ์สงูสดุ 2 ล้านบาท ต่อวัน (ขึน้กับนโยบายของแต่ละธนาคาร)

ผูกวอลเลต็ สบม. กับบัญชธีนาคารกรุงไทยเพื่อซื้อพนัธบตัร สามารถตัดเงนิเพื่อช าระไดส้งูสดุ 5 ล้านบาท

● อายุ 15 ปีขึ้นไป ก็สามารถลงทุนได้

เริม่ต้นลงทนุได้ด้วยตนเอง ส าหรบัผูม้ีอายุ 15 ปีบรบูิรณข้ึ์นไป

● ผลตอบแทนสูง พรอ้มความม่ันคงสูงสุด

รบัดอกเบีย้เขา้วอลเล็ตทันที ปีละ 2 ครั้ง

● ดูข้อมูลการซื้อพันธบัตรในแอปฯ ได้ทันที

เรยีกดขูอ้มูลพนัธบตัรท่ีถืออยูผ่า่นเมน ู"พนัธบัตรของฉนั"

ลงทุนพนัธบตัรออมทรพัย ์หน่วยละ 1 บาท
ซื้อและรบัดอกเบีย้ผา่นวอลเล็ต สบม. ได้ท่ีนีท่ี่เดียว! ผา่นแอปฯ เป๋าตัง

สมัครวอลเล็ต สบม. 

ได้ต้ังแต่ วันนีเ้ป็นต้นไป



ลิงค์ส าหรับดาวน์โหลดแอปฯ เปา๋ตัง

เปิดแอปฯ APP Store

พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา

1

2

3

รองรบัโทรศัพท์ iPhone ท่ีมี  iOS 9.0+ ขึน้ไป

รองรบัโทรศพัท์ท่ีใช ้Android 5.0+ ขึน้ไป

เลือก "GET"

หรือ Google Play หรือ Play Store

หรือ เลือก "ติดต้ัง"

การติดต้ังแอปฯ เปา๋ตัง ต้ังแต่เวอร์ชนั 10.24 ขึน้ไป

สามารถดาวน์โหลดได้ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป
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ระบุ เบอรมื์อถือ ยืนยนั OTP 6 หลัก
ท่ีได้รบัจาก SMS
ตามเบอรท่ี์กรอกใน

หน้าแรก

ระบุ PIN เป็น
ตัวเลข 6 หลัก

เป็นรหัสท่ีต้องใช้ในการ
ท ารายการทุกคร้ัง

หน้าจอผกูบญัชเีพื่อ
ใชง้าน

สามารถผกูบญัช ีหรือ
เปิดวอลเล็ตได้จาก

หน้านี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปฯ เปา๋ตัง

ยืนยันการต้ังค่า
รหัส PIN 6 หลัก

กดเลือกยอมรับ
เง่ือนไขการใช้บริการ 

และกด ตกลง
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เลือก วอลเล็ต สบม.

สแกนบัตรประชาชน
โดยวางบตัร

ภายในกรอบท่ีก าหนด 

กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
และเลือก ยืนยัน

** ข้อมูลหลังบัตร (Laser ID) 
จะข้ึนต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว  

และตามด้วยตัวเลข 10 ตัว*ควรเห็นหน้าบัตรครบถ้วน
ชัดเจน และมีแสงสว่างเหมาะสม

หน้าแนะน าจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์เลือก วอลเล็ต สบ

ม.

1วิธีการลงทะเบียนเปิดวอลเล็ต สบม.

ส าหรบัลกูค้าท่ีใชเ้ปา๋ตังอย ู่แล้วกด 
เปิดเป๋าตัง และเลือก วอลเล็ต สบ

ม.
5

สแกนใบหน้า
ภายในกรอบท่ีก าหนด 

กรอกข้อมูลสว่นตัว ข้อมูล
การติดต่อ และข้อมูลการ
ท างาน และรายละเอียด

อ่ืนๆ

(เบอรโ์ทรศพัท์จะเป็นเบอรท่ี์ผกูเป๋า
ตังโดยจะไมส่ามารถแก้ไขได้)

กรอกรหัส OTP
ท่ีได้รับทาง SMS

ตามเบอร์ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ 



กรณียืนยนัตัวตนไม่ส าเร็จ

จากหน้าระบบก าลัง
ตรวจสอบข้อมูล

2

หากกด กลับหน้าหลัก แอปฯ จะกลับไปหน้าผกูบัญชีเพื่อใช้งาน
สามารถตรวจสอบผลได้โดยเลือก วอลเล็ต สบม.

หากตรวจสอบเสร็จทันทีจะข้ึนข้อความแจ้งผลการยนืยัน
ตัวตนดังภาพ

กรณไีด้รับผลการตรวจสอบข้อมลูทันที กรณกีด กลับหน้าหลัก

กรณียืนยนัตัวตนส าเร็จ

วิธีการลงทะเบียนเปิดวอลเล็ต สบม.

หากตรวจสอบเสรจ็สิน้ จะได้รับผลการตรวจสอบผา่นทางการแจ้งเตือน Notification ของโทรศพัท์
หากไมไ่ด้รบัการแจ้งเตือน สามารถตรวจสอบด้วยตนเองโดยกดท่ี วอลเล็ต สบม. อีกครั้ง >>>

กรณียืนยันตัวตนส าเร็จกรณียืนยันตัวตนไม่ส าเรจ็
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วิธีการลงทะเบียนฯ > กรณผีูเ้ยาว์อายุ 15 ปีบรบูิรณ์ แต่ไมถึ่ง 20 ปีบรบูิรณ์ 2.1

กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีอายุ 15 ปีบรบูิรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบรบูิรณ์ แอปฯ จะแสดงหน้าจอแนะน าให้ลูกค้ายืนยัน
ตัวตนท่ีสาขาธนาคารกรุงไทยพรอ้มกับผู้ปกครอง ภายใน 30 วันนับจากท่ีกรอก OTP ยืนยันการส่งข้อมูล

หน้าจอส าหรับผู้เยาว์
อายุ 15 ปีบริบูรณ ์แต่
ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ ์

ผู้เยาว์ น าบตัรประชาชน และส าเนา
ทะเบยีนบา้น 

พร้อมกับ
ผู้ปกครอง น าบตัรประชาชนของ
ผู้ปกครอง

มายืนยันตัวตนท่ีสาขาธนาคารกรุงไทย
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีกรอก OTP 

ยืนยันการส่งข้อมูลผ่านเปา๋ตัง

CONSENT

ลูกค้าและผู้ปกครองลงนาม
หนังสือใหค้วามยนิยอมท่ี
สาขาธนาคารกรุงไทย

หากไม่ได้ด าเนินการยนืยัน
ตัวตนท่ีสาขาภายใน 30 วัน
ลูกค้าจะต้องเริ่มสมัครใหม่
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วิธีการลงทะเบียนฯ > กรณสีแกนหน้าไม่ผา่น 3 ครั้ง
กรณีลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าไม่ผ่าน 3 ครั้ง แอปฯ จะแจ้งให้ลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยบัตร

ประชาชนท่ีธนาคารกรุงไทย ภายใน 30 วันนับจากท่ีกรอก OTP ยืนยันการส่งข้อมูล

2.2

หน้าจอส าหรับผู้ท่ีสแกนใบหนา้
ไม่ผ่าน 3 ครั้ง

ลูกค้าน าบัตรประชาชนมายนืยันตัวตน
ท่ีสาขาธนาคารกรุงไทยภายใน 30 วัน 
นับจากวันท่ีกรอก OTP ยืนยันการส่ง
ข้อมูลผ่านเป๋าตัง

หากไม่ได้ด าเนินการยนืยัน
ตัวตนท่ีสาขาภายใน 30 วัน
ลูกค้าจะต้องเริ่มสมัครใหม่
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3

หน้าจอแนะน าการใช้
งานเบื้องต้น

อ่านรายละเอียด และ
เลือกยอมรบัเง่ือนไข
การใชบ้รกิาร จากนั้น

กดตกลง

หน้าจอหลักของ
วอลเล็ต สบม.

เมื่อกดตกลงกรณยีนืยนั
ตนตนส าเรจ็ทันที

หรือ 
เลือกวอลเล็ต สบม. 
หลังจากท่ียนืยนัตัวตน

เสร็จสิน้แล้ว

วิธีการลงทะเบียนเปิดวอลเล็ต สบม.
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การเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม.

เลือกปุ่ม เติมเงิน

การเติมเงินเข้า วอลเล็ต สบม. จะสามารถด าเนินการได้จาก Mobile Banking ของ
ธนาคารเท่าน้ัน ไม่รองรับการโอนเงินจาก e-Wallet โดยสามารถท าได้ 2 วิธีคือ

เติมเงินโดยใช้เลขทีว่อลเล็ต สบม.

1. คัดลอก เลขวอลเล็ต สบม. 15 หลัก

2. เปิดแอปฯ Mobile Banking ของธนาคาร และเลือกใช้บริการโอนเงินพร้อมเพย์

หรือ เติมเงินพร้อมเพย์ 

3. ใส่เลขวอลเล็ต สบม. 15 หลักในช่องกรอกเลขพร้อมเพย์

4. ระบุจ านวนเงินตามท่ีต้องการ และท ารายการตามปกติ
(***บางธนาคารอาจมีข้อจ ากัดของวงเงินในการโอนเงินไปยัง e-Wallet ข้ึนกับนโยบายแต่ละธนาคาร ท้ังนี้ผู้ใช้บริการ

สามารถสอบถามรายละเอียดไปยังธนาคารเจ้าของ Mobile Banking นั้นๆ***)

เติมเงินโดยใช้ QR Code

1. กด เพื่อเก็บภาพ QR Code ไว้ในมือถือ

2. เปิดแอปฯ Mobile Banking ธนาคาร 

3. กดปุ่มสแกน QR Code แล้วสแกน QR นี้ หรือเลือกปุ่มรูปภาพในเมนูสแกนแล้ว 

เลือกภาพ QR Code ท่ีบันทึกไว้เพื่อท ารายการต่อ

4. ระบุจ านวนเงินตามท่ีต้องการ และท ารายการตามปกติ
(***บางธนาคารอาจมีข้อจ ากัดของวงเงินในการโอนเงินไปยัง e-Wallet ข้ึนกับนโยบายแต่ละธนาคาร ท้ังนี้ผู้ใช้บริการ

สามารถสอบถามรายละเอียดไปยังธนาคารเจ้าของ Mobile Banking นั้นๆ***)

หน้าจอ เติมเงิน

สามารถมีเงิน หรือเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. 
ได้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 10



การซื้อพันธบัตรในตลาดแรก

เลือกปุ่ม
ซื้อ-ขายพันธบัตร

เลือกพันธบัตร
ท่ีต้องการซื้อ

ศึกษาและท าความเข้าใจ
ข้อมูลพันธบัตรนี้ และกด
เลือกในช่อง Checkbox

จากนั้นกดถัดไป

ระบุจ านวนเงินท่ีจะซื้อ
โดยระบบจะค านวณหน่วย

ลงทุนให้อัตโนมัติ
โดยอิงตามราคาต่อหน่วย 
และปริมาณทวีคูณคร้ังละ

11

ท ารายการซื้อพันธบัตร
ส าเร็จ เลือก กลับหน้าหลัก

ยืนยันการซื้อพันธบัตรด้วย
รหัส PIN 6 หลัก



การโอนเงินออกจากวอลเล็ต สบม.

โอนได้เฉพาะบัญชธีนาคารกรุงไทย ของตนเองเท่าน้ัน เน่ืองจากต้องตรวจสอบให้ได้ว่า Citizen ID เดียวกับเจ้าของวอลเล็ต

เลือกเมนูโอนออก

เลือก โอนกรุงไทย ระบุบญัชตีนเองเท่านั้น

12โอนได้เฉพาะเลขบัตรประชาชน(Citizen ID) ของตนเอง ทีส่มคัรพรอ้มเพยแ์ล้วเท่าน้ัน

ระบุเลขบัตรประชาชนของตนเองในกล่องพร้อมเพย์



วิธีการอัพเกรดวอลเล็ต สบม. เพื่อซื้อขายในตลาดรอง

13

หน้า HOME เลือก Banner  ดังรูป หรือ
หน้า Setting เลือก เริม่ซ้ือ/ขายพันธบัตรตลาดรอง 

น าบัตรประชาชนไป
ยืนยันตัวตนท่ี
สาขาธนาคาร

ไปยนืยนัตัวตนด้วยบัตรประชาชนท่ีธนาคารกรุงไทย 
จากน้ันเลือก สแกนใบหน้า

อัพเกรดวอลเล็ตส าเร็จ
กด ตกลง 

เพื่อกลับสูห่น้า Home



การซื้อพันธบัตรในตลาดรอง
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เลือกปุม่
ซื้อ-ขายพันธบัตร

เลือกแถบตลาดรอง
และพันธบัตร
ท่ีต้องการซื้อ

พิจารณาราคา
เสนอขาย (Offer)
จากสถาบนัการเงิน 

และ เลือกป ุ่ม ซื้อ ณ ราคา
ท่ีต้องการ

ศกึษาและท าความเข้าใจข้อมลู
พันธบตัรนี้ และกดเลือกในช่อง 

Checkbox
จากนั้นกดถัดไป

ระบุจ านวนหน่วย*ท่ีจะซื้อ
ตรวจสอบความถกูต้อง

แล้วจึงยืนยันการซื้อพันธบัตร
ท ารายการซื้อพันธบตัรส าเร็จ 

เลือก กลับหน้าหลัก



การขายพันธบัตรในตลาดรอง
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ระบุจ านวนหน่วยท่ีจะขาย
และกดถัดไป

พิจารณาราคา
เสนอซื้อ (bid)

จากสถาบนัการเงิน 
และ เลือกป ุ่มขาย ณ ราคา

ท่ีต้องการ

ตรวจสอบความถกูต้อง
แล้วจึงยืนยันการขายพันธบัตร

เลือกปุม่
ซื้อ-ขายพันธบัตร

เลือกแถบตลาดรอง
และพันธบัตร
ท่ีต้องการซื้อ ท ารายการซื้อพันธบตัรส าเร็จ 

เลือก กลับหน้าหลัก



FAQ ค าถามท่ีพบบ่อย
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# ค าถาม ค าตอบ

1 วอลเล็ต สบม. คืออะไร วอลเล็ต สบม. หรือ วอลเล็ต สะสมบอนด์ม่ังค่ัง เป็นกระเป๋าเงินท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนเพื่อใช้ในการลงทุน
พันธบัตรออมทรัพย์ หน่วยละบาท สร้างเสริมการออมได้ต้ังแต่เด็กท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป

2 กรณีไม่มีบัญชีกรุงไทยสามารถใช้งานแอปฯ ได้หรือไม่ สามารถใช้งานแอปฯ เป๋าตัง รวมถึงสมัครวอลเล็ต สบม. ได้

3 สามารถมีเงินในวอลเล็ต สบม. ได้สูงสุด จ านวนก่ีบาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท (Balance limit)

4 เด็กสามารถสมัครวอลเล็ต สบม. ได้หรือไม่ กรณีเด็กท่ีมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องน าบัตรประชาชน พร้อมผู้ปกครองยืนยัน
ตัวตน พร้อมลงนามเอกสารการให้ความยินยอมฯ ท่ีสาขาธนาคารกรุงไทย

5 ชาวต่างชาติสามารถสมัครวอลเล็ต สบม. ได้หรือไม่ วอลเล็ต สบม. เปิดให้บริการเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยต้ังแต่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
และไม่มีสถานะความเป็นบุคคล/นิติบุคคลอเมริกัน

6 สามารถซื้อพันธบัตรอ่ืนๆ ผ่านแอปฯ ได้หรือไม่ ปัจจุบันวอลเล็ต สบม. เปิดให้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ หน่วยละ 1 บาท โดยซื้อผ่านวอลเล็ต สบม. ได้
เท่านั้น

7 การเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. สามารถท าได้ผ่านช่องทางใดบ้าง สามารถเติมเงินได้ผ่านแอปฯ Mobile Banking ของธนาคารเท่านั้น ไม่รองรับการโอนเงินจาก e-
Wallet 

8 การโอนเงินออกจากวอลเล็ต สบม. ใช้วิธีการใดได้บ้าง สามารถโอนเงินผ่านพร้อมเพย์โดยใช้เลขบัตรประชาชนของตนเองท่ีสมัครพร้อมเพย์แล้ว หรือโอนเข้า
บัญชีธนาคารกรุงไทยของตนเอง

FAQ ค าถามท่ีพบบ่อยในการใช้แอปฯ
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FAQ ค าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกับพันธบัตร

18

# ค าถาม ค าตอบ

1 พันธบัตรหน่วยละ 1 บาท คืออะไร พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ท่ีก าหนดให้ราคาต่อหน่วยแค่หน่วยละ 1 บาท

2 สามารถซื้อพันธบัตรหน่วยละ 1 บาท ผ่านช่องทางอ่ืน เช่น 
สาขาธนาคารได้หรือไม่

พันธบัตรหน่วยละ 1 บาท เปิดขายผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น

3 สามารถดูรายละเอียดพันธบัตรหน่วยละ 1 บาท ได้จากท่ีไหน สามารถดูรายละเอียดพันธบัตรท่ีจ าหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ทันที

4 ซื้อพันธบัตรหน่วยละ 1 บาท แล้วได้หลักฐานยืนยันอะไรบ้าง จะมีสลิปการท ารายการท่ี save ลงในโทรศัพท์และสามารถดูได้ในประวัติการท ารายการในวอลเล็ต สบ
ม. ได้เลย

5 การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายแบบไหน จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยจะจ่ายเข้าวอลเล็ต สบม. ของลูกค้าเลย

6 สามารถโอนให้กับบุคคลอ่ืนได้หรือไม่ จะสามารถโอนให้กับบุคคลอ่ืนได้หลังจากครบ 6 เดือน ผ่านวอลเล็ต สบม.

7 สามารถออกเป็นใบพันธบัตรได้หรือไม่ ไม่สามารถออกเป็นใบพันธบัตรได้

8 สามารถเอาไปค้าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า หรืออ่ืนๆได้หรือไม่ จะสามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อออกเอกสารและน าไปยื่นค้าประกันได้ในอนาคต

9 สามารถขายคืนก่อนครบก าหนดได้หรือไม่ จะสามารถขายในตลาดรองผ่านวอลเล็ต สบม.ได้หลังจากครบ 6 เดือน

10 ใบก ากับภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จะได้รับอย่างไร นายทะเบียนจะจัดส่งทางไปรษณีย์และจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากวอลเล็ต สบม. ในอนาคต

11 เมื่อครบก าหนดจะได้รับคืนเงินต้นอย่างไร จ่ายเงินต้นท้ังจ านวนเข้าวอลเล็ต สบม. ในวันท่ีครบก าหนด

12 มีสมุดพันธบัตรให้หรือไม่ รายการซื้อหรือธุรกรรมหลังการขายจะไม่ได้น าไปรวมในสมุดพันธบัตร (Bond Book)



สอบถามข้อมูลและเง่ือนไขการออกพันธบัตรออมทรัพย์

● ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะ โทร. 02 265 8050, 02 271 7999

ช่องทางการติดต่อส าหรับลูกค้า

สอบถามเก่ียวกับการใช้งานวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตัง

● Krungthai Contact Center  โทร. 02-111-1111
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บนเปา๋ตังเวอร์ชนั


