
คำเสนอซื้อพันธบัตร

020210

สาขา..................................................................................................

ลงช่ือ................................................................................................................................................................

ผู้ขอซื้อพันธบัตร/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
(............................................................................................................................................................)

โปรดระบุเพียง 1 ประเภท
เงินสด เงินโอน เช็ค  ธนาคาร......................................................................................สาขา.........................................................................................เลขที่...................................................

เป็นจำนวน...............................................................................................................................................หน่วย    หน่วยละ......................................................................บาท     

(โปรดกรอกเป็นตัวอักษร)

สำหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร

............................................ ชื่อ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................ ชื่อ................................................................................................................................................................................................................................(ผู้ปกครอง)/(ผู้จัดการ)

(คำนำหน้าช่ือ) (ช่ือ-ช่ือสกุล)

(ช่ือ-ชื่อสกุล)(คำนำหน้าช่ือ)

วันที่....................................................................................

...........................................  Name..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Title) (Name-Surname)

เลขที่ผู้ถือพันธบัตร

โดยขอจดทะเบียนในนามของ

เจ้าหน้าที่ผู้รับ/ผู้บันทึกรายการลงช่ือ.............................................................................................................. ลงช่ือ..............................................................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

โดย

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวคนต่างด้าว/ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 

/ /
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิดของผู้ถือพันธบัตร 

สัญชาต.ิ.............................................................................

สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) - SBST257A

รวมราคา.........................................................................................................................................................บาท

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ย่ิงออมยิ่งได้” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นอายุ 4 ปี

แบบฟอร์มนี้เริ่มใช้ตั้งแตวั่นท่ี 7 กรกฎาคม 2564 This form is effective from Jul 7, 2021

ธนาคารปฏิเสธคำเสนอซื้อพันธบัตรน้ีได ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยขา้พเจา้ยินยอมรบัเงนิค่าพันธบัตรคืน โดยไมมี่ดอกเบ้ียหรอืคา่เสยีหายใดๆ ท้ังส้ิน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลท่ีให้ไว้ในคำเสนอซ้ือพันธบัตรน้ีถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ  และตกลงว่า จะปฏิบัติตามเง่ือนไขในการจำหน่ายพันธบัตรและยินยอมให้

   ของวันทำการ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยดุธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันทำการถัดไป
- กรณชีำระด้วยเงนิสดหรือหกับัญชีเงนิฝาก  หากชำระภายในเวลา 15.00 น. ของวนัทำการ ดอกเบ้ียจะเร่ิมนับต้ังแต่วันท่ีซือ้ หากชำระหลงัเวลา 15.00 น. 

- กรณีชำระด้วยเช็ค หากชำระก่อนเวลาปิดเคลยีร่ิงเช็คของแต่ละสาขา ดอกเบ้ียจะเร่ิมนับในวันทำการถัดจากวันท่ีซ้ือในกรณีท่ีทราบผลว่าสามารถเรียกเก็บเงิน 
   ตามเช็คได้ หากชำระหลังเวลาปิดเช็คเคลียร่ิงของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย รายการจองซ้ือจะถือเป็นรายการ
   ของวันทำการถดัไป และดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันทำการถดัจากวันท่ีถอืว่าเป็นวนัที่ทำรายการจองซ้ือในกรณทีี่ทราบผลว่าสามารถเรียกเกบ็เงินตามเช็คได้

NFSS 001-5 (2-07/64)

ผู้ขอซื้อท่ีได้ดำเนินการซ้ือพันธบัตรดังกล่าวขา้งต้นแล้ว จะยกเลกิการซ้ือและขอคืนเงนิไม่ได้

ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนกังานบริหารหน้ีสาธารณะใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของข้าพเจา้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตราสารหน้ีของรฐับาล
รายละเอยีดอื่นๆ และสทิธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคลในเวบ็ไซตข์องสำนกังานบรหิารหนีี้สาธารณะ http://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy

การชำระเงินค่าซื้อพันธบัตร

วันที่เริ่มคดิดอกเบี้ย

การแสดงความประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา)
        สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในคำเสนอซ้ือ/ใบจองซ้ือพันธบัตร ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย และจะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผู้เปน็นายทะเบยีน บรษัิท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกดั ผู้ทำหน้าทีรั่บฝากหลักทรัพย์ เพ่ือปฏบิตัติาม คำเสนอซื้อพันธบตัรของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
และรายงานตอ่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการทำธรุกรรมทางการเงนิท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย 

       ธนาคาร ผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้เป็นนายทะเบียน มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำหนด 
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ขอซื้อ และกำหนดแนวปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมทั้ง สิทธิของผู้ขอซื้อในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ ผู้ขอซื้อตกลงทำความเข้าใจ และยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร และ 
ธปท.  โดยผู้ขอซื้อสามารถศึกษานโยบายดังกล่าวของ ธปท. ได้ที่ www.bot.or.th  ส่วนนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารนั้น สามารถศกึษา 
ได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด



คำเสนอซื้อพันธบัตร

020210

สาขา..................................................................................................

ลงช่ือ................................................................................................................................................................

ผู้ขอซื้อพันธบัตร/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
(............................................................................................................................................................)

โปรดระบุเพียง 1 ประเภท
เงินสด เงินโอน เช็ค  ธนาคาร......................................................................................สาขา.........................................................................................เลขที่...................................................

เป็นจำนวน...............................................................................................................................................หน่วย    หน่วยละ......................................................................บาท     

(โปรดกรอกเป็นตัวอักษร)

สำหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร

............................................ ชื่อ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................ ชื่อ................................................................................................................................................................................................................................(ผู้ปกครอง)/(ผู้จัดการ)

(คำนำหน้าช่ือ) (ช่ือ-ช่ือสกุล)

(ช่ือ-ชื่อสกุล)(คำนำหน้าช่ือ)

วันที่....................................................................................

...........................................  Name..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Title) (Name-Surname)

เลขที่ผู้ถือพันธบัตร

โดยขอจดทะเบียนในนามของ

เจ้าหน้าที่ผู้รับ/ผู้บันทึกรายการลงช่ือ.............................................................................................................. ลงช่ือ..............................................................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

โดย

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวคนต่างด้าว/ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 

/ /
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิดของผู้ถือพันธบัตร 

สัญชาต.ิ.............................................................................

สำหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) - SB317A

รวมราคา.........................................................................................................................................................บาท

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ย่ิงออมยิ่งได้” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นอายุ 10 ปี

แบบฟอร์มนี้เริ่มใช้ตั้งแตวั่นท่ี 7 กรกฎาคม 2564 This form is effective from Jul 7, 2021

ธนาคารปฏิเสธคำเสนอซื้อพันธบัตรน้ีได ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยขา้พเจา้ยินยอมรบัเงนิค่าพันธบัตรคืน โดยไมมี่ดอกเบ้ียหรอืคา่เสยีหายใดๆ ท้ังส้ิน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลท่ีให้ไว้ในคำเสนอซ้ือพันธบัตรน้ีถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ  และตกลงว่า จะปฏิบัติตามเง่ือนไขในการจำหน่ายพันธบัตรและยินยอมให้

   ของวันทำการ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยดุธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันทำการถัดไป
- กรณชีำระด้วยเงนิสดหรือหกับัญชีเงนิฝาก  หากชำระภายในเวลา 15.00 น. ของวนัทำการ ดอกเบ้ียจะเร่ิมนับต้ังแต่วันท่ีซือ้ หากชำระหลงัเวลา 15.00 น. 

- กรณีชำระด้วยเช็ค หากชำระก่อนเวลาปิดเคลยีร่ิงเช็คของแต่ละสาขา ดอกเบ้ียจะเร่ิมนับในวันทำการถัดจากวันท่ีซ้ือในกรณีท่ีทราบผลว่าสามารถเรียกเก็บเงิน 
   ตามเช็คได้ หากชำระหลังเวลาปิดเช็คเคลียร่ิงของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย รายการจองซ้ือจะถือเป็นรายการ
   ของวันทำการถดัไป และดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันทำการถดัจากวันท่ีถอืว่าเป็นวนัที่ทำรายการจองซ้ือในกรณทีี่ทราบผลว่าสามารถเรียกเกบ็เงินตามเช็คได้

NFSS 001-5 (2-07/64)

ผู้ขอซื้อท่ีได้ดำเนินการซ้ือพันธบัตรดังกล่าวขา้งต้นแล้ว จะยกเลกิการซ้ือและขอคืนเงนิไม่ได้

ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนกังานบริหารหน้ีสาธารณะใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของข้าพเจา้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตราสารหน้ีของรฐับาล
รายละเอยีดอื่นๆ และสทิธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคลในเวบ็ไซตข์องสำนกังานบรหิารหนีี้สาธารณะ http://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy

การชำระเงินค่าซื้อพันธบัตร

วันที่เริ่มคดิดอกเบี้ย

การแสดงความประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา)
        สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในคำเสนอซ้ือ/ใบจองซ้ือพันธบัตร ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย และจะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผูเ้ปน็นายทะเบยีน บรษัิท ศนูย์รับฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จำกัด ผูท้ำหนา้ที่รับฝากหลักทรัพย์ เพือ่ปฏบิตัติาม คำเสนอซือ้พนัธบัตรของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
และรายงานตอ่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการทำธรุกรรมทางการเงนิท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย 

       ธนาคาร ผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้เป็นนายทะเบียน มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำหนด 
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ขอซื้อ และกำหนดแนวปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมทั้ง สิทธิของผู้ขอซื้อในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ ผู้ขอซื้อตกลงทำความเข้าใจ และยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร และ 
ธปท.  โดยผู้ขอซื้อสามารถศึกษานโยบายดังกล่าวของ ธปท. ได้ที่ www.bot.or.th  ส่วนนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารนั้น สามารถศกึษา 
ได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด


