
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อายุพันธบัตร 4 ปี และ 10 ปี– เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
อัตราดอกเบ้ีย รุ่นอายุ 4 ปี (SBST257A) รุ่นอายุ 10 ปี (SB317A)

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบนัได อัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ี
ปีท่ี 1 ร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 2.20 ต่อปี
ปีท่ี 2 ร้อยละ 1.70 ต่อปี
ปีท่ี 3 ร้อยละ 1.90 ต่อปี
ปีท่ี 4 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
(เฉล่ียร้อยละ 1.90 ต่อปี)

วงเงินจำาหน่าย 40,000 ลา้นบาท
วันที่จำาหน่าย 12 – 23 กรกฎาคม 2564
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
ในตลาดแรก

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และ
นิติบุคคลอ่ืนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำาไร
(ผู้ไม่มสีิทธิ์ซ้ือ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ กองทุนสำารองเล้ียงชีพ กองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สำานักงานประกันสังคม 
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน และนิติบุคคลท่ีแสวงหากำาไร)

วงเงินซื้อ
ขั้นตำ่า-ขั้นสูง

กลุ่มท่ี วันท่ีจำาหน่าย จำานวนวัน
ท่ีจำาหน่าย

ผู้มีสิทธ์ิซ้ือ วงเงินจำาหน่าย รุ่นอายุ วงเงินซ้ือต่อรายรวมทุกธนาคาร
(ไม่จำากดัจำานวนคร้ังท่ีเข้าซ้ือ)

ขั้นตำ่า ข้ันสูง
    1 12 – 23 ก.ค. 64 12 วัน บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย

หรือมถีิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 35,000 ลา้นบาท
4 ปี

1,000 บาท
ไม่จำากัด

    2 12 – 23 ก.ค. 64 12 วัน นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหากำาไร/2 5,000 ลา้นบาท 10 ปี 1,000 บาท ไม่จำากัด
40,000 ลา้นบาท/1

หมายเหตุ /1 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวงเงินจำาหน่ายของผู้มีสิทธ์ิซ้ือ 2 กลุ่มได้ตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินจำาหน่ายรวม 40,000 ล้านบาท
/2 นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหากำาไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีวัตถุประสงค์

 ในการแสวงหากำาไร

เง่ือนไขการจำาหน่าย กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นการซ้ือที่ผิดเง่ือนไข ธนาคารตัวแทนจำาหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซ้ือโดยไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย 
และผู้ซ้ือท่ีได้ดำาเนินการซ้ือพันธบัตรแล้วจะยกเลิกการซ้ือและขอเงินคืนไม่ได้

วันท่ีครบกำาหนด     
ไถ่ถอน

- พันธบัตรรุ่นอายุ 4 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2568
- พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2574

วันท่ีจ่ายดอกเบ้ีย วันที่ 12 มกราคม และ 12 กรกฎาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำาหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวันที่ 12 มกราคม 2565
วิธีจัดจำาหน่าย จำาหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำาหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
ท้ังน้ี ในการจำาหน่ายพันธบัตรให้คำานึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเป็นไปตามวิธีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจำาหน่าย
สำาหรับการซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ผู้ซ้ือที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรต้องติดต่อสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทำา
รายการซ้ือ ยกเว้นกรณีทำารายการซ้ือผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร 

การชำาระเงิน  ซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารตัวแทนจำาหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซ้ือทันทีเม่ือส้ินสุดการทำารายการซ้ือ 
 ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชำาระได้ท้ังเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ไม่รับชำาระดว้ยเช็ค) โดยสั่งจ่าย
          “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 4 ปี”
          “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี”
 กรณีชำาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชำาระก่อนเวลา 15.00.00 น. ของวันทำาการ ดอกเบ้ียจะเร่ิมนับต้ังแต่วันท่ีซ้ือ หากชำาระหลังเวลา 15.00.00 น. ของวัน  

 ทำาการ หรือในวันเสาร์–อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบ้ียจะเร่ิมนับในวันทำาการถัดไป
 สำาหรับการจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิในการรับชำาระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัญชีฝากพันธบัตร เท่านั้น

 กรณีชำาระด้วยเช็ค เช็คจะต้องลงวันท่ีสั่งจ่ายไม่เกินวันท่ีทำารายการ ดอกเบ้ียจะเร่ิมนับตั้งแต่วันทำาการท่ีทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้   
 ท้ังน้ี เง่ือนไขการชำาระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจำาหน่ายกำาหนด 

หลักฐานท่ีได้รับ
จากการซ้ือ

 ซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ได้รับหลักฐานการทำารายการตามบริการของแต่ละธนาคารตัวแทนจำาหน่ายกำาหนด
 ซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร 



รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ซ้ือรายใหม่ : กระทรวงการคลังโดยธนาคารจะออก Bond Book  ให้กับผู้ถือกรรมสิทธ์ิรายใหม่เพ่ือแสดงการรับฝากพันธบัตร ซ่ึงอาจออกให้ในวันท่ีซ้ือหรือหลังวันท่ีซ้ือ
ไม่เกิน 2 วันทำาการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทางไปรษณีย์) ข้ึนอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคารตัวแทนจำาหน่าย 
ผู้ซ้ือท่ีมีสมดุพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซ้ือหลังวันทำารายการซ้ือ 2 วันทำาการ 

ท้ังน้ี เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซ้ือให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก
การเปลี่ยนแปลงชื่อ 
ท่ีอยู่ บัญชีรับดอกเบ้ีย/
เงนิต้น และการทำา
ธุรกรรมเกี่ยวกับ
พนัธบัตร

ติดตอ่ธนาคารตัวแทนจำาหน่ายท่ีทำารายการซ้ือ
 การโอนกรรมสิทธิ์ การขายพันธบัตรก่อนวันท่ีครบกำาหนดไถถ่อนสามารถกระทำาได้ตั้งแต่วันท่ี 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
 การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำาระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทำาได้หลังจากวันท่ี

ทำารายการซ้ือ 2 วันทำาการ
การทำาธุรกรรมเก่ียวกับพันธบัตรอาจมีค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีชวน (รับได้ท่ีธนาคารตัวแทนจำาหน่าย)

การเสียภาษี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายดอกเบ้ียตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตรา 15% ของ
ดอกเบ้ียท่ีได้รับ) ผู้ซ้ือจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต กรณีท่ีสมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 
(www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหน้ี)

การจ่ายคืนเงินต้น
เม่ือครบกำาหนดไถ่ถอน

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำา) ในวันท่ีครบกำาหนดไถ่ถอน 
กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
จากการทำาธุรกรรม 
ภายหลังการซื้อ
พันธบัตรของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์

ประเภทธุรกรรม

ผู้เรียกเก็บ
บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำากัด
(ต่อรายการไม่รวม VAT)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ไม่คิด VAT)

ธนาคารตัวแทนจำาหน่าย
(ต่อรายการ รวม VAT)

กรณีไร้ใบตราสาร   (Scripless)  
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless 
เพ่ือขอออกใบพันธบัตร

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

200 บาท

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless 
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการนำาฝากใหม่)

10 บาท 10 บาท/รายการ  กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(4) การโอนกรรมสิทธิ์ - -  กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมท่ีซ้ือผ่านธนาคารเดียวกัน 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่

คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 250 บาท
(5) การขอแก้ไขชื่อท่ีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร ท่ีอยู่ บัญชีรับดอกเบ้ียและเงินต้น

- -  ไม่คิดค่าธรรมเนียม

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

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

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดค่าธรรมเนียมการจัดทำาหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ  
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบ้ีย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม

กรณีมีใบตราสาร   (Scrip)  
การทำาธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน 
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร 
ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรชำารุด
สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล ขอหนังสือ
รับรองยอดพันธบัตร

- บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ

-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี : 
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. สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 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
   - สำานักงานใหญ่ ฝ่ายการชำาระเงินและพันธบัตร โทร. 1213            -  สำานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7443 4800 ต่อ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475 
   - สำานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1077-8                -  สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3423, 3425

http://www.bangkokbank.com/
http://www.bot.or.th/
http://www.pdmo.go.th/
http://www.scb.co.th/
http://www.kasikornbank.com/

