
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือชี้ชวนการจําหนาย 

พันธบัตรออมทรัพยรุนออมไปดวยกันบนวอลเล็ต สบม.  

ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  

กระทรวงการคลัง 
Ministry of Finance 

www.mof.go.th 



1  
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หนังสือช้ีชวนการจําหนาย 

พันธบัตรออมทรัพยรุนออมไปดวยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (พันธบัตรแบบไรใบตราสาร ไมมีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุพันธบัตร) 

1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพยรุนออมไปดวยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พันธบัตร) โดยมีมูลคาหนวยละ 1 บาท เริ่มลงทุนไดตั้งแต 100 บาท เพ่ือให

ประชาชนทุกระดับสามารถเขาถึงพันธบัตรรัฐบาลไดงายและสะดวกมากข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รุนอายุ 5 ป (SBST26NA) รุนอายุ 10 ป (SBST31NA) 

อัตราดอกเบี้ยแบบข้ันบันได 

            ปท่ี 1    รอยละ 1.50 ตอป 

            ปท่ี 2-4 รอยละ 2.00 ตอป 

            ปท่ี 5    รอยละ 3.00 ตอป 

(เฉลี่ยรอยละ 2.10 ตอป) 

อัตราดอกเบี้ยแบบข้ันบันได 

ปท่ี 1-3 รอยละ 2.00 ตอป 

ปท่ี 4-5 รอยละ 3.00 ตอป 

ปท่ี 6-9 รอยละ 3.50 ตอป 

ปท่ี 10 รอยละ 4.00 ตอป 

(เฉลี่ยรอยละ 3.00 ตอป) 
 

 

2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตร วงเงิน 10,000 ลานบาท ใหกับบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย  

ที่มีอายุตั ้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป ผานวอลเล็ตสะสมบอนดมั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเปาตัง  

ตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 

3. ผูออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “กค.”  

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน : ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ธปท.”  

5. ผูดูแลระบบการจําหนายพันธบัตรผานวอลเล็ต สบม. ผูดูแลและเก็บรักษาพันธบัตร (Custodian)  

และผูนําสงขอมูลภาษีใหกรมสรรพากรดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Withholding Tax) : ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร”   

6. ผูรับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ศูนยรับฝาก” 

7. ราคาจําหนายและวงเงินซ้ือข้ันต่ํา - ข้ันสูง   

ราคาจําหนาย หนวยละ 1 บาท วงเงินซ้ือข้ันต่ํา 100 บาท (100 หนวย) และซ้ือเพ่ิมเปนจํานวนเทาของ 100 บาท 

สวนวงเงินซ้ือข้ันสูงไมเกิน 10,000,000 บาท (10,000,000 หนวย) ไมจํากัดจํานวนครั้งท่ีเขาซ้ือตอราย 

8. ผูมีสิทธิ์ซ้ือ  

 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุตั ้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป (ผูท่ีมีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณตอง

ไดรับการยินยอมจากผูปกครองกอนการซ้ือพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ท้ังนี้ กรณีตรวจพบรายการซ้ือท่ีผิดเง่ือนไข ธนาคารจะคืนเงินใหผูซ้ือโดยไมมีการจายดอกเบ้ีย 
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9. วิธีการซ้ือพันธบัตร  

 ผูซ้ือพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ตองลงทะเบียนผานวอลเล็ต สบม. กอน จึงจะสามารถทํารายการ

ซ้ือพันธบัตรได  

10. การชําระเงิน 

 ผูซื้อชําระเงินผานวอลเล็ต สบม. และไดรับหลักฐานการทํารายการตามรูปแบบที่วอลเล็ตกําหนด  

โดยดอกเบี้ยจะเริ่มคํานวณตั้งแตวันท่ีทํารายการซ้ือ ยกเวนกรณีซ้ือหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทําการ หรือซ้ือ

ในวันเสาร -อาทิตย หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบี้ยจะเริ่มคํานวณตั้งแตวันทําการถัดไป 

ผูซ้ือท่ีไดดําเนินการซ้ือพันธบัตรดังกลาวขางตนแลว จะยกเลิกการซ้ือและขอเงินคืนไมได 

11. การระบุช่ือผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) 

 ในการซ้ือพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซ้ือระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อเทานั้น 

 หากผูถือกรรมสิทธิ์เปนผูเยาว สามารถซ้ือพันธบัตรไดโดยใชชื่อผูเยาว (คนเดียวเทานั้น) และในการลงทะเบียน 

วอลเล็ต สบม. ตองมีผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมใหความยินยอมเนื่องจากยังไมบรรลุนิติภาวะ 

12. การแกไขช่ือ ท่ีอยู ภายหลังการซ้ือพันธบัตร 

 สามารถแกไข ชื่อ ท่ีอยู ไดท่ีวอลเล็ต สบม. (ยกเวนการแกไขเบอรโทรศัพทและอีเมล ไมสามารถแกไขได) 

13. การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน  

 ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอนไดตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป  

โดยสามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไดที่วอลเล็ต สบม. (ธนาคารจะมีการกําหนดราคารับซื้อ

พันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน)  

 ท้ังนี้ การขายพันธบัตรไมสามารถกระทําไดตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนตามท่ี ธปท. 

ประกาศกําหนด 

14. การทําธุรกรรมภายหลังการซ้ือพันธบัตร 

  ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถทําธุรกรรมตาง ๆ ไดแก 

   (1)  การใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกระทําไดหลังจากวันท่ีทํารายการซ้ือ 2 วันทําการ 

  (2)  การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน และการโอนกรรมสิทธิ์ ใหกระทําไดตั้งแตวันท่ี  

15 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

  ทั้งนี้ ไมสามารถกระทําไดตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนเพื่อจายคืนเงินตนตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด  

โดยผูถือกรรมสิทธิ์ไมสามารถขอออกใบพันธบัตรไดตลอดอายุพันธบัตร 

 ในการทําธุรกรรมตาง ๆ เก่ียวกับพันธบัตร สามารถดําเนินการได โดยเปนไปตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร 

และศูนยรับฝาก ดังนี้ 

  (1)  การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน 

   ผูถือกรรมสิทธิส์ามารถดําเนินการไดท่ีวอลเล็ต สบม. โดยตองดําเนินการตามพิธีปฏิบัติในการขาย

คืนกอนกําหนดของธนาคาร ท้ังนี้  ราคาขายจะข้ึนอยู กับราคาตลาด ณ วันท่ีขาย โดยธนาคารจะไมคิด

คาธรรมเนียมในการดําเนินการดังกลาว 
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  (2) การโอนกรรมสิทธิ์ 

   การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยสามารถติดตอ

ธนาคารและดําเนินการตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร และเปนการโอนใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุม 

ผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีซ้ือผานวอลเล็ต สบม. เทานั้น 

  (3) การขออายัดพันธบัตร 

    ธนาคารจะดําเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของสวนราชการ หรือผู มีอํานาจตาม

กฎหมาย เชน กรมสรรพากร เจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการ

ดําเนินการอายัดพันธบัตรดังกลาว 

  (4) การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน 

    ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันได โดยสามารถดําเนินการไดท่ีวอลเล็ต สบม. 

และติดตอธนาคารเพ่ือรับใบคํ้าประกัน ซ่ึงเปนไปตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร และคิดคาธรรมเนียมการออก 

ใบคํ้าประกัน 500 บาท 

 

รายการธุรกรรมตางๆ จะปรากฏในวอลเล็ต สบม. เทานั้น  

ไมสามารถนําไปรวมกับพันธบัตรอ่ืน ๆ ในสมุดพันธบัตร (Bond Book) ได 

 

15. การจายดอกเบ้ีย 

15.1 จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันท่ี 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกป 

จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนดไถถอน โดยจายดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 การคํานวณ

ดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาตามราคาตราของพันธบัตร โดยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน และนับตามจํานวนวัน 

ท่ีเกิดข้ึนจริง (การนับวันท่ีเกิดข้ึนจริง ใหนับตามรายละเอียดการชําระเงินขอ 10.) เศษของหนึ่งสตางคใหปดท้ิง  

หากวันครบกําหนดจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนไปจายในวันทําการถัดไป โดยไมนับวันหยุดตาม

ประกาศ ธปท. ดังกลาวเขารวมเพ่ือคํานวณดอกเบี้ยในงวดท่ีถึงกําหนดจายดอกเบี้ย ยกเวนการจายดอกเบี้ย 

งวดสุดทายใหคํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอนวันท่ีครบกําหนดไถถอนท่ีเลื่อนออกไป 

15.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาวอลเล็ต สบม. ของผูถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝาก 

ซ่ึงเปนรายชื่อ ณ สิ้นวันทําการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายดอกเบี้ยตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 

16. การหักภาษี ณ ท่ีจาย 

 ธปท. จะหักภาษี ณ ท่ีจายไวทุกครั้งท่ีมีการจายดอกเบี้ยตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร โดยธนาคาร

เปนผูนําสงขอมูลภาษีใหกรมสรรพากรดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Withholding Tax) ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถดู

และดาวนโหลดขอมูลภาษีหัก ณ ท่ีจายผาน วอลเล็ต สบม. ท้ังนี้  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับท่ี 20 

ยกเวนใหผูจายเงินไดไมตองออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 50 ทวิ ของประมวลรัษฎากร 
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17. การไถถอนเงินตนเม่ือครบกําหนด 

 17.1  กําหนดจายคืนเงินตน  

 การจายคืนเงินตนของพันธบัตรออมทรัพยรุนออมไปดวยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะจายคืนเงินตนในวันครบกําหนดไถถอนพันธบัตร หากวันครบกําหนดไถถอน 

ตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนวันครบกําหนดไถถอนเปนวันทําการถัดไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) พันธบัตรรุนอายุ 5 ป (SBST26NA) ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2569  

(2) พันธบัตรรุนอายุ 10 ป (SBST31NA) ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2574 

17.2  วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนเปนไปตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 

17.3  การจายคืนเงินตน 

 ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินเขาวอลเล็ต สบม. ใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อ 

ท่ีไดรับแจงจากศูนยรับฝาก ซ่ึงเปนรายชื่อ ณ สิ้นวันทําการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตน

ตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 

18. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับเปล่ียน วงเงิน และกําหนดการจําหนายพันธบัตร  

     รวมท้ังเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 

19. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 

1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    

     www.krungthai.com 

โทร. 0 2111 1111   

2.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง               

     www.pdmo.go.th  

โทร 0 2265 8050 ตอ 5307, 5315, 5322 

โทร 0 2271 7999 ตอ 5809, 5820 

3.  ธนาคารแหงประเทศไทย 

     www.bot.or.th 

     สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร 

     สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม 

     สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

     สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน 

 

 

โทร. 1213 

โทร. 0 5393 1077-8 

โทร. 0 7443 4800 ตอ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475 

โทร. 0 4391 3423, 3425  

 

 

http://www.ktb.co.th/
http://www.pdmo.go.th/
http://www.bot.or.th/
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพยรุนออมไปดวยกันบนวอลเล็ต สบม. 

ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพยรุนออมไปดวยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรรุนนี้จึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา 

 กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตร โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร 

จึงเปนการลงทุนท่ีม่ันคง ไมมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับเงินตนคืน ไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทนในอัตราแบบคงท่ี

ตามระยะเวลากําหนดท่ีแนนอน ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะท่ีออกจําหนายโดยสวนใหญจะกําหนดให 

สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น 

2. ขอดีของการเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) คืออะไร 

 ผูถือกรรมสิทธิ์ไมตองมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเม่ือพันธบัตรครบกําหนดไถถอน 

ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตรโดยโอนเงินเขาวอลเล็ต สบม. ของผูถือกรรมสิทธิ์  

3. สนใจซ้ือพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผานวอลเล็ต สบม. ตองทําอยางไร  

 ผูสนใจจะตองลงทะเบียนผานวอลเล็ต สบม. กอน จึงจะสามารถซ้ือพันธบัตรผานวอลเล็ต สบม. ได 

โดยจะไดรับหลักฐานการทํารายการตามรูปแบบท่ีวอลเล็ตกําหนด 

4. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซ้ือพันธบัตรรุนนี้หรือไม 

 ไมตองใหความยินยอม 

5. ซ้ือพันธบัตรรุนเดียวกัน จํานวนเงินเทากัน ทําไมไดรับดอกเบ้ียงวดแรกไมเทากัน 

เนื่องจากวันท่ีซ้ือพันธบัตรตางกัน ทําใหการนับจํานวนวันเพ่ือนําไปคํานวณดอกเบี้ยไมเทากัน 

โดยมีหลักเกณฑการนับวัน ใหนับวันท่ีซ้ือ ไมนับวันท่ีจายดอกเบี้ย เชน 

- นาย ก. ซ้ือพันธบัตรรุนอายุ 5 ป ชําระดวยเงินสดจํานวน 500,000 บาท ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2564 จายดอกเบี้ยงวดแรกวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 การนับวันจะนับตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564  

จนถึงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 เปนจํานวน 92 วัน  

- นาย ข. ซ้ือพันธบัตรรุนอายุ 5 ป ชําระดวยเงินสดจํานวน 500,000 บาท ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 

2565 จายดอกเบี้ยงวดแรกวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 การนับวันจะนับตั้งแตวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2565  

จนถึงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 เปนจํานวน 90 วัน  

 ท้ังนี้ งวดตอไปจํานวนวันเพ่ือนําไปคํานวณดอกเบี้ยของ นาย ก. และนาย ข. จะเทากัน 

6. การขอคืนภาษีดอกเบ้ียพันธบัตรรุนนี้ทําอยางไร 

 ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขอคืนภาษีประจําป ในกรณีท่ีเงินไดสุทธิของทานเสียภาษีในอัตราท่ีต่ํากวา

รอยละ 15 โดยไมจําเปนตองใชหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายในรูปแบบกระดาษเปนหลักฐาน เนื่องจาก

กรมสรรพากรไดรับขอมูลการหักภาษี ณ ท่ีจาย จาก ธปท. ผานระบบ e-Withholding Tax ของธนาคาร 

7. การโอนดอกเบ้ียและเงินตนพันธบัตรเขาวอลเล็ต สบม. ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม 

 ในการโอนดอกเบี้ยและเงินตนเขาวอลเล็ต สบม. ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน  
 

/8. ... 
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8. หากตองการรับดอกเบ้ียและเงินตนเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม 

ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินตนเขาวอลเล็ต สบม. ของผูถือกรรมสิทธิ์

เทานั้น 

9. ถามีความประสงคจะเปล่ียนพันธบัตรจากแบบไรใบตราสาร (Scripless) ใหเปนแบบมีใบตราสาร (Scrip)  

ทําไดหรือไม  

 ไมสามารถทําได  

10. ความเส่ียงของการถือพันธบัตรรุนนี้มีอะไรบาง 

 ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไมมีความเสี่ยงจากการสูญเงินตน แตอาจมีความเสี่ยงท่ีผูลงทุนในพันธบัตร

อาจเสียโอกาสท่ีจะลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยท่ีไดรับจากพันธบัตร เชน อัตรา 

ดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงข้ึนมากกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร 

จะไดรับดอกเบี้ยคงท่ีตามอัตราท่ีกําหนดไวบนหนาพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร 

 ในกรณีท่ีนําพันธบัตรไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืนกอนวันครบกําหนดไถถอน  

มีความเปนไปไดที่จะไดรับเงินตนคืนไมเทากับ 1 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดยราคาที่ไดอาจมากกวาหรือ

นอยกวาก็ได ท้ังนี้ ข้ึนกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุนถือพันธบัตรจนถึงวัน

ครบกําหนดแลว จะไดรับคืนเงินตนเต็มจํานวนเสมอ 

 ทานสามารถหาความรูเพ่ิมเติมไดท่ี website ตาง ๆ ดังนี้ 

 http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities 

 http://www.thaibma.or.th 

11. การไถถอนคืนเงินตนพันธบัตรเม่ือครบกําหนดตองดําเนินการอยางไร 

ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินเขาวอลเล็ต สบม. ใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อท่ี

ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก ซ่ึงเปนรายชื่อ ณ สิ้นวนัทําการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนตามท่ี 

ธปท. ประกาศกําหนด 

12. การโอนพันธบัตรใหแกทายาท ในกรณีท่ีผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรถึงแกกรรม 

 ผูจัดการมรดกติดตอยื่นขอจัดการมรดกท่ีธนาคาร  


	พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไม่มีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุพันธบัตร)
	ถาม-ตอบ
	พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.
	ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	1. ทำไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจำ
	6. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นนี้ทำอย่างไร

