
ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)                                               เลขท่ีใบจอง 

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

ใบค ำขอจองซ้ือพนัธบัตร                       วนัท่ี........................................ 

 ขา้พเจา้มีความประสงค ์ 
         ขอจองซ้ือ พนัธบัตรออมทรัพย์พเิศษรุ่นยิง่ออมยิง่ได้ ของกระทรวงกำรคลงั ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แบบไร้ใบตรำสำร 
                            รุ่นอาย ุ4 ปี                  รุ่นอาย ุ10 ปี                  
         พร้อมกรอกขอ้มูลและแนบเอกสารประกอบอยา่งครบถว้น 
ในนามของ...........................................ช่ือ........................................................................................................................................................................................ 
                                             (ค  าน าหนา้ช่ือ)                                                                                   (ช่ือ-นามสกุล) 

โดย....................  ช่ือ ...................... ......................................................................................................(ผูป้กครอง)/(ผูจ้ดัการ)          /         /                            
            (ค  าน าหนา้ช่ือ)                                                                                   (ช่ือ-นามสกุล)                                                                                                                                                                   (วนั/เดือน/ปีพ.ศ. เกิดของผูถื้อกรรมสิทธ์ิ)                                                                     

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง / เลขท่ีบตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว/เลขท่ีทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล........................................................................ 
เพศ.............. อาชีพ ............................................ ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้เลขท่ี.........................หมู่บา้น............................................................................................
หมู่ท่ี..... ตรอก/ซอย....................................... ถนน............................... ... ต  าบล/แขวง.................................. อ  าเภอ/เขต.................................................................
จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย.์................ โทรศพัท.์................................................. E-mail………………………………………………….................... 

กำรช ำระเงนิค่ำพนัธบัตรผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร  
          ขา้พเจา้ขอจองซ้ือพนัธบตัรออมทรัพยพิ์เศษรุ่นยิง่ออมยิง่ไดข้องกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ราคาหน่วยละ 1,000 บาท โดยช าระเงิน เป็น  
         เงินสด             เช็คธนาคาร............................... เลขท่ี ......................................          หกัเงินบญัชีเงินฝากเลขท่ี ..................................................................... 
 เป็นจ านวนเงิน.....................................................................................บาท (ตวัอกัษร ...................................................................................... .....................บาท)           
คิดเป็น...................................................... หน่วย (ตวัอกัษร ........................................................................................... หน่วย) 
กำรรับเงนิค่ำดอกเบีย้และต้นเงนิพนัธบัตร   
          ขา้พเจา้ตกลงให้น าดอกเบ้ียและตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ (ช่ือต้องถูกต้องตรงกับช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิเท่ำนั้น ไม่สำมำรถเป็นบัญชีร่วม หรือเป็นบัญชี
เพือ่/โดย ได้) ท่ีเปิดไวก้บัธนาคาร กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) เท่านั้น 
 บัญชี          ออมทรัพย์          กระแสรายวัน เลขท่ี  ....................................... .................. ช่ือบัญชี...........................................................................  
(ยกเว้น บัญชีเงนิฝำกประจ ำ และ/หรือ บัญชีออมทรัพย์พเิศษ) บญัชีรับดอกเบ้ียพนัธบตัรรุ่นไร้ใบตราสารจะใชไ้ดบ้ญัชีเดียวเท่านั้น 
กำรเสียภำษ ี 1.   เสียภาษีบุคคลธรรมดา   เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ....................................................  

2.   ไม่เสียภาษี 
3.   เสียภาษีนิติบุคคล   เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ....................................................  

ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให้ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ(สบน.) ผูอ้อกพนัธบตัร เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในค าขอซ้ือ/ใบจองซ้ือพนัธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และส่งต่อขอ้มูลให ้
บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ผูดู้แลและเก็บรักษาหลกัทรัพย ์(Custodian)  ธนาคารแห่งประเทศไทย ผูเ้ป็นนายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูท้  าหน้าท่ีรับฝากหลกัทรัพย ์ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามค าสั่งการท าธุรกรรมทางการเงินของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และรายงานต่อส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการท าธุรกรรม
ทางการเงินท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ในการพฒันาตราสารหน้ีของรัฐบาล 
ท้ังน้ี เพือ่ให้กำรท ำธุรกรรมเสร็จส้ินสมบูรณ์ตำมกรรมสิทธิของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ 
          1. บมจ. ธนาคารกรุงไทยด าเนินการน าพนัธบตัร ฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผา่นบญัชีผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์(Custodian) 
          2. บมจ.ธนาคารกรุงไทยน าขอ้มูลพนัธบตัรประกอบการจดัพิมพส์มุดพนัธบตัร (Bond Book) และด าเนินการออกสมุดพนัธบตัรให้ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่านละ 1 เล่ม เพื่อเป็นเอกสารท่ีแสดงขอ้มูล
การรับฝากพนัธบตัรท่ีปรากฏอยูก่บัผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์เท่านั้น (*การจองซ้ือพนัธบตัรออมทรัพยข์องกระทรวงการคลงั แบบไร้ใบตราสาร จะไม่มีการพิมพใ์บพนัธบตัรให้กบัผูจ้องซ้ือ กรณีท่ีลูกคา้
ตอ้งการออกใบพนัธบตัรเพื่อน าไปค ้าประกนั สามารถด าเนินการขอถอนพนัธบตัรออกจากบญัชีผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ) 
          3. บมจ.ธนำคำรกรุงไทยจะอ้ำงอิงข้อมูลผู้จองซ้ือพนัธบัตรจำกข้อมูลท่ีมีกับธนำคำร 
รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเวบ็ไซตข์องส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซื้อพนัธบัตรฯ ตำมจ ำนวนที่ระบุในใบจองซ้ือฉบับนี ้และจะไม่เปลีย่นแปลงหรือยกเลกิกำรจองซ้ือไม่ว่ำกรณใีดๆ 

 

ลงช่ือ..............................................................เจ้ำหน้ำที่สำขำ 
(........................................................) รหัสพนักงำน............... 

 

ลงช่ือ..............................................................ผู้ขอลงทะเบียน/ผู้จองซื้อ 
(.................................................................) 
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เลขท่ีใบจองซ้ือ  

2 1  

รหสัสาขา 



ธุรกรรมหลังการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 

หากผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบไร้ใบตราสาร ต้องการ ฝาก/ถอน/โอนกรรมสิทธ์ิ/แก้ไขชื่อ-สกุล 
ที่อยู่/เปล่ียนแปลงบัญชีรับเงินต้นหรือดอกเบี้ย/ออกสมุดพันธบัตรใหม่/ขอหนังสือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม ดังน้ี 

1. การขอออกใบพันธบัตร (กรณีขอออกใบเพื่อเป็นหลักประกัน สามารถกระท าได้หลังจากจองซื้อ 30 วัน) 

 กรณี บุคคลธรรมดา 

- ค่าด าเนินการ                                                   200.-บาท/ครั้ง 

- TSD (ค่าถอนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)          69.55.-บาท/วันจดทะเบียน (รวมVAT) 

- BOT (ค่าพิมพ์ใบพันธบัตร)                               20.-บาท/ใบตราสาร 

 กรณี นิติบุคคล 

- ค่าด าเนินการ                                                   200.-บาท/ครั้ง 

- TSD(ค่าถอนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)           69.55.-บาท/วันจดทะเบียน (รวมVAT) 

- BOT (ค่าพิมพ์ใบพันธบัตร)                               100.-บาท/ใบตราสาร 

2. การฝากพันธบัตรเข้าสู่ระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการน าฝากใหม่)  

กรณีลูกค้าเดิมที่เคยซื้อพันธบัตรรุ่น Scripless กับธนาคาร 

- ค่าด าเนินการ                                                   200.-บาท/ครั้ง 

- TSD(ค่าฝากของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)            10.07.-บาท/วันจดทะเบียน (รวมVAT) 

- BOT                                   10.-บาท/รายการ 

กรณีลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อพันธบัตรรุ่น Scripless กับธนาคาร 

- ค่าด าเนินการ                                                   250.-บาท/ครั้ง 

- TSD(ค่าฝากของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)            10.07.-บาท/วันจดทะเบียน (รวมVAT) 

- BOT                                  10.-บาท/รายการ 

3. การโอนกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  

- กรณีโอนให้ผู้ที่ไม่เคยซื้อพันธบัตรรุ่น Scripless กับธนาคารกรุงไทย 250.-บาท/ครั้ง 

- กรณีโอนให้ผู้ที่เคยซื้อพันธบัตรรุ่น Scripless กับธนาคารกรุงไทย ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

4. การขอแก้ไข/เปล่ียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ บัญชีรับเงินต้น และดอกเบี้ย  ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

***ในกรณีแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อ ที่อยู่ บัญชีรับต้นเงินและดอกเบี้ย ผู้ถือกรรมสิทธ์ิจักต้องใช้ข้อมูลใหม่กับ
พันธบัตรแบบไร้ใบพันธบัตรทุกรุ่น*** 

5. การขอออกสมุดพันธบัตรใหม่ กรณีสูญหาย                      50.- บาท/เล่ม 

6. การขอหนังสือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิในตราสารหน้ี   200.-บาท/ฉบับ 

7. ผู้จองซื้อต้องช าระค่าปรับในกรณีบัญชีรับต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง  100.-บาท/ครั้ง 

ส าหรับลูกคา้ 


