
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําเสนอขอจองซ้ือ                 วนัเวลาท่ีทาํรายการ .................................                  เลขท่ีใบจอง .............................. 

พนัธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นอายุ 3 ปี 

รุ่น 3 ปี 

SB25DB 

ขา้พเจา้: ............................................................................................  ผูป้กครอง / ผูจ้ดัการ: ................................................................... 

เลขท่ีบญัชีพนัธบตัร: ....................................................................... 

ประเภทบุคคล  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ................................................................... 

   บุคคลธรรมดาท่ีเป็นชาวต่างชาต ิเลขท่ีบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง .............................................. 

   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขท่ีเอกสารสาํคญั .................................................................. 

   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนอกประเทศไทย เลขท่ีเอกสารสาํคญั ............................................................... 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ : .....................................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์ : ........................................................... 

 

การรับเงินค่าดอกเบีย้/เงินต้นพนัธบัตร 

นาํเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อซ้ือ ช่ือบญัชี: ............................................................... 

ท่ีธนาคาร กสิกรไทย รหสั 004 เลขท่ีบญัชี: ...................................................................... (ยกเวน้เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษและบญัชี

เงินฝากประจาํ) 
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การชําระเงินค่าจองซ้ือพนัธบัตร 

 เงินสด   

 หกับญัชีเงินฝาก ธนาคาร: .................................... สาขา: ..................................... เลขท่ี: ........................................................ 

 เช็คธนาคาร: ........................................................ สาขา: ...................................... เลขท่ี: ........................................................ 

กรณีชาํระโดยเช็ค ตอ้งเป็นเช็คของธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถเรียกเก็บไดภ้ายในสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ียื่นใบ

คาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรโดยขีดคร่อมสั่งจ่าย : 

“บัญชีจองซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB)” 

 

เป็นราคาท่ีตราไว ้ตวัอกัษร: .................................................................................................... บาท:  

 



 

  

กรณีผูข้อซ้ือพนัธบตัรไม่เคยมีทะเบียนซ้ือพนัธบตัรกบัธนาคาร คาํเสนอขอจองซ้ือน้ีจะถือเป็นการลงทะเบียนเพื่อจดัเก็บ

ขอ้มูลของผูข้อซ้ือพนัธบตัรและนาํส่งธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนต่อไป หรือกรณีท่ีผูข้อซ้ือพนัธบตัรมีขอ้มูล

เดิมฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์หากขอ้มูลในคาํเสนอขอจองซ้ือน้ี

แตกต่างจากขอ้มูลเดิม ผูข้อซ้ือพนัธบตัรตกลงใหป้รับปรุงขอ้มูลเดิมตามคาํเสนอขอจองซ้ือน้ีโดยอตัโนมติั  

 

ธนาคารจะให้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเพื่อรับฝากพนัธบตัรแก่ผูข้อซ้ือพนัธบตัรทุกราย โดยขา้พเจา้ในฐานะผูข้อซ้ือ

พนัธบตัรตกลงใชบ้ริการดงักล่าวกบัธนาคารและตกลงยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตามท่ีระบุ

ดา้นหลงัของคาํเสนอขอจองซ้ือน้ี   

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าและตกลงว่าจะซ้ือพนัธบตัรตามจาํนวนท่ีระบุในคาํเสนอขอจองซ้ือฉบบัน้ี และจะไม่เปล่ียนแปลง

หรือยกเลิกการจองซ้ือไม่ว่ากรณีใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรับว่าผูอ้อกพนัธบตัรหรือธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจองซ้ือไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน หากการจองซ้ือนั้นไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดหรือขา้พเจา้ไมไ่ดรั้บการจดัสรรพนัธบตัร โดยขา้พเจา้ยนิยอมรับเงิน

ค่าจองซ้ือคืน โดยไม่คิดดอกเบ้ียและเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

วนัท่ีรับ 

 

วนัท่ีเร่ิมคิดดอกเบ้ีย วนัท่ี ……..……../……..……../……..…….. 

ผูรั้บ 

 

เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจลงนาม ......................................................... (ผูแ้นะนาํการลงทุน) 

ลงช่ือ ................................................................................ ผูข้อซ้ือ 

(                                                                           ) 
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รุ่น 3 ปี 

SB25DB 
คําเสนอขอจองซ้ือ                   

พนัธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นอายุ 3 ปี 

การเสียภาษ ี 

 1.  เสียภาษีบุคคลธรรมดา เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี หรือ เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ......................................... 

 2.  ไม่เสียภาษี 

 3.  เสียภาษีนิติบุคคล เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี .......................................................... 

ขา้พเจา้รับทราบว่าใบคาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 5 หนา้ ขา้พเจา้ไดอ่้าน และเขา้ใจขอ้ความต่าง ๆ ใน

ใบคาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรทุก ๆ หนา้เป็นอยา่งดี ตลอดจนไดก้รอกขอ้ความแสดงความประสงค ์รับทราบ ยนิยอม และ/หรือ

ตกลง ตามความท่ีแสดงไวใ้นใบคาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรทั้ง 5 หนา้แลว้ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

ผูข้อซ้ือพนัธบตัร (“ผูฝ้าก”) ตกลงใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเพื่อฝากพนัธบตัรท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั และ/หรือพนัธบตัรท่ี

ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ทรัพยสิ์น”) โดยมีสมุดพนัธบตัร กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยมีขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

ข้อ 1. การใช้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารเปิดบัญชีฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผูฝ้ากไวก้ับ บริษทั ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“บญัชีฝากทรัพยสิ์น”) 

ขอ้ 2. ผูฝ้ากรับทราบและตกลงวา่ การใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ธนาคารจะทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวใ้นบญัชีฝากทรัพยสิ์นตามคาํสั่งของผูฝ้ากภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

2) จดัใหมี้การรับ และ/หรือส่งมอบ ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งผูฝ้าก 

3) เม่ือไดรั้บคาํสั่งจากผูฝ้าก ธนาคารจะรับ และ/หรือส่งมอบทรัพยสิ์น จาก และ/หรือให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ 

(แลว้แต่กรณี) ตามคาํสั่ง ของผูฝ้าก ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขของกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และ

ธนาคาร 

4) จดัเก็บตน้เงิน ดอกเบ้ีย เงินปันผล และเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงคา้งรับจากทรัพยสิ์น ในนามผูฝ้าก ตามระยะเวลาท่ีครบกาํหนดจดัเก็บ 

เงินท่ีไดจ้ากการจดัเก็บดงักล่าว ตลอดจนเงินท่ีเกิดจากการขายทรัพยสิ์น ตามคาํสั่งของผูฝ้าก โดยนาํเงินดงักล่าวเขา้บญัชี

เงินฝากของผูฝ้ากซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารตามท่ีผูฝ้ากไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร  

5) จดัทาํและออกสมุดพนัธบตัรใหแ้ก่ผูฝ้ากเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับฝากทรัพยสิ์น สาํหรับผูซ้ื้อพนัธบตัรรายใหม่ 

6) ไม่แสดงเจตนาใชสิ้ทธิประโยชน์ใด ๆ ภายใตท้รัพยสิ์นของผูฝ้าก เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บคาํสั่งหรือ

ความยนิยอมจากผูฝ้าก 

7) ไม่กระทาํการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือ ระงบัซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นของผูฝ้าก โดยไม่ได ้

รับคาํสั่งหรือความยนิยอมจากผูฝ้าก 

8) ดาํเนินการฝากทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวก้ับ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด กรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีใบหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ธนาคารไม่มีหนา้ท่ีในการรับรอง หรือใหค้าํปรึกษาทางการเงิน หรือการลงทุนแก่ผูฝ้าก 

9) หนา้ท่ีอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร และ/หรือกฎหมาย และ/หรือประกาศ คาํสั่ง ของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 3. ผูฝ้ากแบบไร้ใบตราสาร สามารถถอน ฝาก โอนกรรมสิทธ์ิในพนัธบตัรท่ีฝากไวก้บัธนาคารได ้ตั้งแต่วนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียงวดแรก

เป็นตน้ไป ยกเวน้กรณีท่ีขอออกใบพนัธบตัร (ถอนจากไร้ใบตราสาร (scripless)) ทั้งน้ี การโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อเป็นหลกัประกนั หรือ

โอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการหย่า หรือลม้ละลาย หรือการชาํระบญัชี ให้กระทาํได้ หลงัจากวนัท่ีทาํ

รายการซ้ือแลว้ 15 วนัทาํการ 

หนา้ 3 / 5 



 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (ต่อ) 

ขอ้ 4. หากธนาคารไดด้าํเนินการตามคาํสั่งของผูฝ้ากและธนาคารไม่มีส่วนผิดดว้ยแลว้ ธนาคารไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี

เกิดขึ้น เวน้แต่เป็นการกระทาํโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะรับผิดไม่เกินมูลค่า

สินทรัพยท่ี์ธนาคารรับฝาก 

ขอ้ 5. ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากเอกสารรู้ก่อนซ้ือ และ/หรือ หนงัสือช้ี

ชวนตามท่ีประกาศใน www.bot.or.th 

ขอ้ 6. ผูฝ้ากยินยอมให้ธนาคารมอบอาํนาจให้ตวัแทนของธนาคารดาํเนินการให้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้และให้ถือว่าการกระทาํ

ใด ๆ โดยตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากธนาคาร มีผลผกูพนัผูฝ้ากทุกประการ 

ขอ้ 7. หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าว

ล่วงหนา้  

ข้อ 8. ธนาคารจะรักษาขอ้มูลของผูฝ้ากซ่ึงธนาคารได้รับทราบอันเน่ืองมาจากการให้บริการไวเ้ป็นความลบัตลอดระยะเวลาท่ี

ให้บริการ โดยจะควบคุมดูแลให้พนกังาน และ/หรือลูกจา้งของธนาคารผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตามความตกลงดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่

เป็นการเปิดเผยเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามบริการจองซ้ือพนัธบตัรและบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือจะไดรั้บความยนิยอมจากผูฝ้าก หรือ

เป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือตามคาํสั่งของหน่วยงานราชการอ่ืนใด หรือเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นการทัว่ไปต่อสาธารณะ 

ขอ้ 9. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้ริการ 

- หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลให้ผูฝ้ากเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือผู ้

ฝากใหค้วามยนิยอม 

- หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหาก

เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผูฝ้าก(เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีสอดคลอ้งกบั

ตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบกาํหนดชาํระหน้ี) ธนาคารจะส่ือสารหรือ

แจ้งข้อมูลอนัเป็นสาระสําคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนให้ผูฝ้ากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั หรือ

ระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- หากมีกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็น

อยา่งอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑด์งักล่าวได ้

ขอ้ 10. ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ขอ้ 11. การบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูฝ้ากจะตอ้งบอกกล่าวธนาคารล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

ขอ้ 12. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกหรือบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะส่งคืนทรัพยสิ์นให้แก่ผูฝ้ากภาย

หลงัจากท่ีผูฝ้ากไดช้าํระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง (“ภาระคงคา้ง”) พร้อมดอกเบ้ียตามอตัราท่ีธนาคาร

ประกาศเรียกเก็บ ณ ขณะเวลาดงักล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถว้นแลว้ หากผูฝ้ากไม่สามารถชาํระภาระคงคา้งให้แก่ธนาคารไดภ้ายใน 

15 วนันบัจากวนัท่ีการส้ินสุดบริการผูรั้บฝากทรัพยมี์ผลแลว้ ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิยึดหน่วงทรัพยสิ์น และ/หรือบงัคบัชาํระ

ภาระคงคา้งโดยการนาํทรัพยสิ์นออกขายไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

ขอ้ 13. ผูฝ้ากตอ้งรับผิดต่อธนาคารสําหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีธนาคารได้รับ หรือการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องจาก

บุคคลภายนอก หรือค่าใชจ่้ายท่ีธนาคารตอ้งจ่ายไป อนัเน่ืองมาจากการกระทาํตามคาํสั่งของผูฝ้าก เวน้แต่เป็นการกระทาํทุจริตหรือ

ประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงของธนาคารเอง 
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ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (ต่อ) 

          ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมให ้บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มูลใดๆ 

ของขา้พเจา้และ/หรือท่ีไดรั้บจากขา้พเจา้และ/หรือท่ีอยู่ในคาํเสนอขอจองซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จาํเป็นเพื่อการให้บริการจองซ้ือ

พนัธบตัรและบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นแก่ขา้พเจา้ การดาํเนินการตามคาํเสนอขอจองซ้ือและคาํขอของขา้พเจา้ก่อนให้บริการ การ

ปฏิบติัตามกฎหมาย การมอบหมายงานให้ผูอ่ื้นดาํเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนุนการให้บริการดงักล่าว เช่น งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี และ/หรือการจดัการข้อร้องเรียน 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่สํานักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั สํานกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ผูใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูรั้บจา้งช่วงงานต่อ ผูส้นใจจะเขา้รับโอนสิทธิ/หนา้ท่ี ผูรั้บโอน

สิทธิ/หน้าท่ี และ/หรือผูใ้ห้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผูรั้บขอ้มูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว ทั้งน้ี รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลในเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy  

          ในกรณีท่ีขา้พเจา้มีการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพื่อดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าไดรั้บความยินยอมจากบุคคลอ่ืนดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของบุคคลอ่ืนดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ให้บุคคลอ่ืนดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้แลว้ 
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คําเสนอขอจองซ้ือ                 วนัเวลาท่ีทาํรายการ .................................                  เลขท่ีใบจอง .............................. 

พนัธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นอายุ 7 ปี 

รุ่น 7 ปี 

SB29DB 

ขา้พเจา้: ............................................................................................  ผูป้กครอง / ผูจ้ดัการ: ................................................................... 

เลขท่ีบญัชีพนัธบตัร: ....................................................................... 

ประเภทบุคคล  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ................................................................... 

   บุคคลธรรมดาท่ีเป็นชาวต่างชาต ิเลขท่ีบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง .............................................. 

   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขท่ีเอกสารสาํคญั .................................................................. 

   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนอกประเทศไทย เลขท่ีเอกสารสาํคญั ............................................................... 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ : .....................................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์ : ........................................................... 

 

การรับเงินค่าดอกเบีย้/เงินต้นพนัธบัตร 

นาํเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อซ้ือ ช่ือบญัชี: ............................................................... 

ท่ีธนาคาร กสิกรไทย รหสั 004 เลขท่ีบญัชี: .................................................................. (ยกเวน้เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษและบญัชี

เงินฝากประจาํ) 
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การชําระเงินค่าจองซ้ือพนัธบัตร 

 เงินสด   

 หกับญัชีเงินฝาก ธนาคาร: .................................... สาขา: ..................................... เลขท่ี: .............................................. 

 เช็คธนาคาร: ........................................................ สาขา: ...................................... เลขท่ี: ........................................................ 

กรณีชาํระโดยเช็ค ตอ้งเป็นเช็คของธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถเรียกเก็บไดภ้ายในสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ียื่นใบ

คาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรโดยขีดคร่อมสั่งจ่าย : 

“บัญชีจองซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB)” 

 

เป็นราคาท่ีตราไว ้ตวัอกัษร: .................................................................................................... บาท:  

 



 

  

กรณีผูข้อซ้ือพนัธบตัรไม่เคยมีทะเบียนซ้ือพนัธบตัรกบัธนาคาร คาํเสนอขอจองซ้ือน้ีจะถือเป็นการลงทะเบียนเพื่อจดัเก็บ

ขอ้มูลของผูข้อซ้ือพนัธบตัรและนาํส่งธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนต่อไป หรือกรณีท่ีผูข้อซ้ือพนัธบตัรมีขอ้มูล

เดิมฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์หากขอ้มูลในคาํเสนอขอจองซ้ือน้ี

แตกต่างจากขอ้มูลเดิม ผูข้อซ้ือพนัธบตัรตกลงใหป้รับปรุงขอ้มูลเดิมตามคาํเสนอขอจองซ้ือน้ีโดยอตัโนมติั  

 

ธนาคารจะให้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเพื่อรับฝากพนัธบตัรแก่ผูข้อซ้ือพนัธบตัรทุกราย โดยขา้พเจา้ในฐานะผูข้อซ้ือ

พนัธบตัรตกลงใชบ้ริการดงักล่าวกบัธนาคารและตกลงยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตามท่ีระบุ

ดา้นหลงัของคาํเสนอขอจองซ้ือน้ี   

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าและตกลงว่าจะซ้ือพนัธบตัรตามจาํนวนท่ีระบุในคาํเสนอขอจองซ้ือฉบบัน้ี และจะไม่เปล่ียนแปลง

หรือยกเลิกการจองซ้ือไม่ว่ากรณีใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรับว่าผูอ้อกพนัธบตัรหรือธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจองซ้ือไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน หากการจองซ้ือนั้นไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดหรือขา้พเจา้ไมไ่ดรั้บการจดัสรรพนัธบตัร โดยขา้พเจา้ยนิยอมรับเงิน

ค่าจองซ้ือคืน โดยไม่คิดดอกเบ้ียและเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

วนัท่ีรับ 

 

วนัท่ีเร่ิมคิดดอกเบ้ีย วนัท่ี ……..……../……..……../……..…….. 

ผูรั้บ 

 

เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจลงนาม ......................................................... (ผูแ้นะนาํการลงทุน) 

ลงช่ือ ................................................................................ ผูข้อซ้ือ 

(                                                                           ) 
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รุ่น 7 ปี 

SB29DB 
คําเสนอขอจองซ้ือ                   

พนัธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นอายุ 7 ปี 

การเสียภาษ ี 

 1.  เสียภาษีบุคคลธรรมดา เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี หรือ เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ......................................... 

 2.  ไม่เสียภาษี 

 3.  เสียภาษีนิติบุคคล เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี .......................................................... 

ขา้พเจา้รับทราบว่าใบคาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 5 หนา้ ขา้พเจา้ไดอ่้าน และเขา้ใจขอ้ความต่าง ๆ ใน

ใบคาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรทุก ๆ หนา้เป็นอยา่งดี ตลอดจนไดก้รอกขอ้ความแสดงความประสงค ์รับทราบ ยนิยอม และ/หรือ

ตกลง ตามความท่ีแสดงไวใ้นใบคาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรทั้ง 5 หนา้แลว้ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

ผูข้อซ้ือพนัธบตัร (“ผูฝ้าก”) ตกลงใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเพื่อฝากพนัธบตัรท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั และ/หรือพนัธบตัรท่ี

ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ทรัพยสิ์น”) โดยมีสมุดพนัธบตัร กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยมีขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

ข้อ 1. การใช้บริการผูรั้บฝากทรัพย์สิน ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผูฝ้ากไวก้ับ บริษทั ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“บญัชีฝากทรัพยสิ์น”) 

ขอ้ 2. ผูฝ้ากรับทราบและตกลงวา่ การใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ธนาคารจะทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) รับฝาก และเกบ็รักษาทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวใ้นบญัชีฝากทรัพยสิ์นตามคาํสั่งของผูฝ้ากภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

2) จดัใหมี้การรับ และ/หรือส่งมอบ ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งผูฝ้าก 

3) เม่ือไดรั้บคาํสั่งจากผูฝ้าก ธนาคารจะรับ และ/หรือส่งมอบทรัพยสิ์น จาก และ/หรือให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ 

(แลว้แต่กรณี) ตามคาํสั่ง ของผูฝ้าก ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขของกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และ

ธนาคาร 

4) จดัเก็บตน้เงิน ดอกเบ้ีย เงินปันผล และเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงคา้งรับจากทรัพยสิ์น ในนามผูฝ้าก ตามระยะเวลาท่ีครบกาํหนดจดัเก็บ 

เงินท่ีไดจ้ากการจดัเก็บดงักล่าว ตลอดจนเงินท่ีเกิดจากการขายทรัพยสิ์น ตามคาํสั่งของผูฝ้าก โดยนาํเงินดงักล่าวเขา้บญัชี

เงินฝากของผูฝ้ากซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารตามท่ีผูฝ้ากไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร  

5) จดัทาํและออกสมุดพนัธบตัรใหแ้ก่ผูฝ้ากเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับฝากทรัพยสิ์น สาํหรับผูซ้ื้อพนัธบตัรรายใหม่ 

6) ไม่แสดงเจตนาใชสิ้ทธิประโยชน์ใด ๆ ภายใตท้รัพยสิ์นของผูฝ้าก เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บคาํสั่งหรือ

ความยนิยอมจากผูฝ้าก 

7) ไม่กระทาํการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือ ระงบัซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นของผูฝ้าก โดยไม่ได ้

รับคาํสั่งหรือความยนิยอมจากผูฝ้าก 

8) ดาํเนินการฝากทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวก้ับ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด กรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีใบหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ธนาคารไม่มีหนา้ท่ีในการรับรอง หรือใหค้าํปรึกษาทางการเงิน หรือการลงทุนแก่ผูฝ้าก 

9) หนา้ท่ีอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร และ/หรือกฎหมาย และ/หรือประกาศ คาํสั่ง ของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 3. ผูฝ้ากแบบไร้ใบตราสาร สามารถถอน ฝาก โอนกรรมสิทธ์ิในพนัธบตัรท่ีฝากไวก้บัธนาคารได ้ตั้งแต่วนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียงวดแรก

เป็นตน้ไป ยกเวน้กรณีท่ีขอออกใบพนัธบตัร (ถอนจากไร้ใบตราสาร (scripless)) ทั้งน้ี การโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อเป็นหลกัประกนั หรือ

โอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการหย่า หรือลม้ละลาย หรือการชาํระบญัชี ให้กระทาํได้ หลงัจากวนัท่ีทาํ

รายการซ้ือแลว้ 15 วนัทาํการ 
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ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (ต่อ) 

ขอ้ 4. หากธนาคารไดด้าํเนินการตามคาํสั่งของผูฝ้ากและธนาคารไม่มีส่วนผิดดว้ยแลว้ ธนาคารไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี

เกิดขึ้น เวน้แต่เป็นการกระทาํโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะรับผิดไม่เกินมูลค่า

สินทรัพยท่ี์ธนาคารรับฝาก 

ขอ้ 5. ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากเอกสารรู้ก่อนซ้ือ และ/หรือ หนงัสือช้ี

ชวนตามท่ีประกาศใน www.bot.or.th 

ขอ้ 6. ผูฝ้ากยินยอมให้ธนาคารมอบอาํนาจให้ตวัแทนของธนาคารดาํเนินการให้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้และให้ถือว่าการกระทาํ

ใด ๆ โดยตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากธนาคาร มีผลผกูพนัผูฝ้ากทุกประการ 

ขอ้ 7. หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าว

ล่วงหนา้  

ข้อ 8. ธนาคารจะรักษาขอ้มูลของผูฝ้ากซ่ึงธนาคารได้รับทราบอันเน่ืองมาจากการให้บริการไวเ้ป็นความลบัตลอดระยะเวลาท่ี

ให้บริการ โดยจะควบคุมดูแลให้พนกังาน และ/หรือลูกจา้งของธนาคารผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตามความตกลงดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่

เป็นการเปิดเผยเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามบริการจองซ้ือพนัธบตัรและบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือจะไดรั้บความยนิยอมจากผูฝ้าก หรือ

เป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือตามคาํสั่งของหน่วยงานราชการอ่ืนใด หรือเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นการทัว่ไปต่อสาธารณะ 

ขอ้ 9. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้ริการ 

- หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลให้ผูฝ้ากเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือผู ้

ฝากใหค้วามยนิยอม 

- หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหาก

เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผูฝ้าก(เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีสอดคลอ้งกบั

ตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบกาํหนดชาํระหน้ี) ธนาคารจะส่ือสารหรือ

แจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนให้ผูฝ้ากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั หรือ

ระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- หากมีกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็น

อยา่งอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑด์งักล่าวได ้

ขอ้ 10. ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ขอ้ 11. การบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูฝ้ากจะตอ้งบอกกล่าวธนาคารล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

ขอ้ 12. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกหรือบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะส่งคืนทรัพยสิ์นให้แก่ผูฝ้ากภาย

หลงัจากท่ีผูฝ้ากไดช้าํระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง (“ภาระคงคา้ง”) พร้อมดอกเบ้ียตามอตัราท่ีธนาคาร

ประกาศเรียกเก็บ ณ ขณะเวลาดงักล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถว้นแลว้ หากผูฝ้ากไม่สามารถชาํระภาระคงคา้งให้แก่ธนาคารไดภ้ายใน 

15 วนันบัจากวนัท่ีการส้ินสุดบริการผูรั้บฝากทรัพยมี์ผลแลว้ ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิยึดหน่วงทรัพยสิ์น และ/หรือบงัคบัชาํระ

ภาระคงคา้งโดยการนาํทรัพยสิ์นออกขายไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

ขอ้ 13. ผูฝ้ากตอ้งรับผิดต่อธนาคารสําหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีธนาคารได้รับ หรือการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องจาก

บุคคลภายนอก หรือค่าใชจ่้ายท่ีธนาคารตอ้งจ่ายไป อนัเน่ืองมาจากการกระทาํตามคาํสั่งของผูฝ้าก เวน้แต่เป็นการกระทาํทุจริตหรือ

ประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงของธนาคารเอง 
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ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (ต่อ) 

          ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมให ้บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มูลใดๆ 

ของขา้พเจา้และ/หรือท่ีไดรั้บจากขา้พเจา้และ/หรือท่ีอยู่ในคาํเสนอขอจองซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จาํเป็นเพื่อการให้บริการจองซ้ือ

พนัธบตัรและบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นแก่ขา้พเจา้ การดาํเนินการตามคาํเสนอขอจองซ้ือและคาํขอของขา้พเจา้ก่อนให้บริการ การ

ปฏิบติัตามกฎหมาย การมอบหมายงานให้ผูอ่ื้นดาํเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนุนการให้บริการดงักล่าว เช่น งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี และ/หรือการจดัการข้อร้องเรียน 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่สํานักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั สํานกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ผูใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูรั้บจา้งช่วงงานต่อ ผูส้นใจจะเขา้รับโอนสิทธิ/หนา้ท่ี ผูรั้บโอน

สิทธิ/หน้าท่ี และ/หรือผูใ้ห้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผูรั้บขอ้มูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว ทั้งน้ี รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลในเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy  

          ในกรณีท่ีขา้พเจา้มีการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพื่อดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าไดรั้บความยินยอมจากบุคคลอ่ืนดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของบุคคลอ่ืนดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ให้บุคคลอ่ืนดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้แลว้ 
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คําเสนอขอจองซ้ือ                 วนัเวลาท่ีทาํรายการ .................................                  เลขท่ีใบจอง .............................. 

พนัธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นอายุ 10 ปี 

รุ่น 10 ปี 

SB32DA 

ขา้พเจา้: ............................................................................................  ผูป้กครอง / ผูจ้ดัการ: ................................................................... 

เลขท่ีบญัชีพนัธบตัร: ....................................................................... 

ประเภทบุคคล  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ................................................................... 

   บุคคลธรรมดาท่ีเป็นชาวต่างชาต ิเลขท่ีบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง .............................................. 

   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขท่ีเอกสารสาํคญั .................................................................. 

   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนอกประเทศไทย เลขท่ีเอกสารสาํคญั ............................................................... 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ : .....................................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์ : ........................................................... 

 

การรับเงินค่าดอกเบีย้/เงินต้นพนัธบัตร 

นาํเขา้บญัชีเงินฝากของผูข้อซ้ือ ช่ือบญัชี: ............................................................... 

ท่ีธนาคาร กสิกรไทย รหสั 004 เลขท่ีบญัชี: ...................................................................... (ยกเวน้เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษและบญัชี

เงินฝากประจาํ) 
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การชําระเงินค่าจองซ้ือพนัธบัตร 

 เงินสด   

 หกับญัชีเงินฝาก ธนาคาร: .................................... สาขา: ..................................... เลขท่ี: ........................................................ 

 เช็คธนาคาร: ........................................................ สาขา: ...................................... เลขท่ี: ........................................................ 

กรณีชาํระโดยเช็ค ตอ้งเป็นเช็คของธนาคารพาณิชยท่ี์สามารถเรียกเก็บไดภ้ายในสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ียื่นใบ

คาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรโดยขีดคร่อมสั่งจ่าย : 

“บัญชีจองซ้ือพนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA)” 

 

เป็นราคาท่ีตราไว ้ตวัอกัษร: .................................................................................................... บาท:  

 



 

  

กรณีผูข้อซ้ือพนัธบตัรไม่เคยมีทะเบียนซ้ือพนัธบตัรกบัธนาคาร คาํเสนอขอจองซ้ือน้ีจะถือเป็นการลงทะเบียนเพื่อจดัเก็บ

ขอ้มูลของผูข้อซ้ือพนัธบตัรและนาํส่งธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนายทะเบียนต่อไป หรือกรณีท่ีผูข้อซ้ือพนัธบตัรมีขอ้มูล

เดิมฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์หากขอ้มูลในคาํเสนอขอจองซ้ือน้ี

แตกต่างจากขอ้มูลเดิม ผูข้อซ้ือพนัธบตัรตกลงใหป้รับปรุงขอ้มูลเดิมตามคาํเสนอขอจองซ้ือน้ีโดยอตัโนมติั  

 

ธนาคารจะให้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเพื่อรับฝากพนัธบตัรแก่ผูข้อซ้ือพนัธบตัรทุกราย โดยขา้พเจา้ในฐานะผูข้อซ้ือ

พนัธบตัรตกลงใชบ้ริการดงักล่าวกบัธนาคารและตกลงยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตามท่ีระบุ

ดา้นหลงัของคาํเสนอขอจองซ้ือน้ี   

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าและตกลงว่าจะซ้ือพนัธบตัรตามจาํนวนท่ีระบุในคาํเสนอขอจองซ้ือฉบบัน้ี และจะไม่เปล่ียนแปลง

หรือยกเลิกการจองซ้ือไม่ว่ากรณีใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรับว่าผูอ้อกพนัธบตัรหรือธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจองซ้ือไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน หากการจองซ้ือนั้นไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดหรือขา้พเจา้ไมไ่ดรั้บการจดัสรรพนัธบตัร โดยขา้พเจา้ยนิยอมรับเงิน

ค่าจองซ้ือคืน โดยไม่คิดดอกเบ้ียและเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

วนัท่ีรับ 

 

วนัท่ีเร่ิมคิดดอกเบ้ีย วนัท่ี ……..……../……..……../……..…….. 

ผูรั้บ 

 

เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจลงนาม ......................................................... (ผูแ้นะนาํการลงทุน) 

ลงช่ือ ................................................................................ ผูข้อซ้ือ 

(                                                                           ) 
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รุ่น 10 ปี 

SB32DA 
คําเสนอขอจองซ้ือ                   

พนัธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นอายุ 10 ปี 

การเสียภาษ ี 

 1.  เสียภาษีบุคคลธรรมดา เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี หรือ เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน ......................................... 

 2.  ไม่เสียภาษี 

 3.  เสียภาษีนิติบุคคล เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี .......................................................... 

ขา้พเจา้รับทราบว่าใบคาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 5 หนา้ ขา้พเจา้ไดอ่้าน และเขา้ใจขอ้ความต่าง ๆ ใน

ใบคาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรทุก ๆ หนา้เป็นอยา่งดี ตลอดจนไดก้รอกขอ้ความแสดงความประสงค ์รับทราบ ยนิยอม และ/หรือ

ตกลง ตามความท่ีแสดงไวใ้นใบคาํเสนอขอจองซ้ือพนัธบตัรทั้ง 5 หนา้แลว้ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

ผูข้อซ้ือพนัธบตัร (“ผูฝ้าก”) ตกลงใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นเพื่อฝากพนัธบตัรท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั และ/หรือพนัธบตัรท่ี

ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ทรัพยสิ์น”) โดยมีสมุดพนัธบตัร กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดยมีขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

ข้อ 1. การใช้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารเปิดบัญชีฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผูฝ้ากไวก้ับ บริษทั ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“บญัชีฝากทรัพยสิ์น”) 

ขอ้ 2. ผูฝ้ากรับทราบและตกลงวา่ การใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ธนาคารจะทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) รับฝาก และเกบ็รักษาทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวใ้นบญัชีฝากทรัพยสิ์นตามคาํสั่งของผูฝ้ากภายใตข้อบเขตของกฎหมาย 

2) จดัใหมี้การรับ และ/หรือส่งมอบ ตรวจสอบ เกบ็รักษา ทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งผูฝ้าก 

3) เม่ือไดรั้บคาํสั่งจากผูฝ้าก ธนาคารจะรับ และ/หรือส่งมอบทรัพยสิ์น จาก และ/หรือให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ 

(แลว้แต่กรณี) ตามคาํสั่ง ของผูฝ้าก ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขของกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และ

ธนาคาร 

4) จดัเก็บตน้เงิน ดอกเบ้ีย เงินปันผล และเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงคา้งรับจากทรัพยสิ์น ในนามผูฝ้าก ตามระยะเวลาท่ีครบกาํหนดจดัเก็บ 

เงินท่ีไดจ้ากการจดัเก็บดงักล่าว ตลอดจนเงินท่ีเกิดจากการขายทรัพยสิ์น ตามคาํสั่งของผูฝ้าก โดยนาํเงินดงักล่าวเขา้บญัชี

เงินฝากของผูฝ้ากซ่ึงเปิดไวก้บัธนาคารตามท่ีผูฝ้ากไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร  

5) จดัทาํและออกสมุดพนัธบตัรใหแ้ก่ผูฝ้ากเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับฝากทรัพยสิ์น สาํหรับผูซ้ื้อพนัธบตัรรายใหม่ 

6) ไม่แสดงเจตนาใชสิ้ทธิประโยชน์ใด ๆ ภายใตท้รัพยสิ์นของผูฝ้าก เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บคาํสั่งหรือ

ความยนิยอมจากผูฝ้าก 

7) ไม่กระทาํการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือ ระงบัซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นของผูฝ้าก โดยไม่ได ้

รับคาํสั่งหรือความยนิยอมจากผูฝ้าก 

8) ดาํเนินการฝากทรัพยสิ์นของผูฝ้ากไวก้ับ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด กรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีใบหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ธนาคารไม่มีหนา้ท่ีในการรับรอง หรือใหค้าํปรึกษาทางการเงิน หรือการลงทุนแก่ผูฝ้าก 

9) หนา้ท่ีอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร และ/หรือกฎหมาย และ/หรือประกาศ คาํสั่ง ของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 3. ผูฝ้ากแบบไร้ใบตราสาร สามารถถอน ฝาก โอนกรรมสิทธ์ิในพนัธบตัรท่ีฝากไวก้บัธนาคารได ้ตั้งแต่วนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียงวดแรก

เป็นตน้ไป ยกเวน้กรณีท่ีขอออกใบพนัธบตัร (ถอนจากไร้ใบตราสาร (scripless)) ทั้งน้ี การโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อเป็นหลกัประกนั หรือ

โอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการหย่า หรือลม้ละลาย หรือการชาํระบญัชี ให้กระทาํได้ หลงัจากวนัท่ีทาํ

รายการซ้ือแลว้ 15 วนัทาํการ 
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ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (ต่อ) 

ขอ้ 4. หากธนาคารไดด้าํเนินการตามคาํสั่งของผูฝ้ากและธนาคารไม่มีส่วนผิดดว้ยแลว้ ธนาคารไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี

เกิดขึ้น เวน้แต่เป็นการกระทาํโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะรับผิดไม่เกินมูลค่า

สินทรัพยท่ี์ธนาคารรับฝาก 

ขอ้ 5. ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากเอกสารรู้ก่อนซ้ือ และ/หรือ หนงัสือช้ี

ชวนตามท่ีประกาศใน www.bot.or.th 

ขอ้ 6. ผูฝ้ากยินยอมให้ธนาคารมอบอาํนาจให้ตวัแทนของธนาคารดาํเนินการให้บริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้และให้ถือว่าการกระทาํ

ใด ๆ โดยตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากธนาคาร มีผลผกูพนัผูฝ้ากทุกประการ 

ขอ้ 7. หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าว

ล่วงหนา้  

ข้อ 8. ธนาคารจะรักษาขอ้มูลของผูฝ้ากซ่ึงธนาคารได้รับทราบอันเน่ืองมาจากการให้บริการไวเ้ป็นความลบัตลอดระยะเวลาท่ี

ให้บริการ โดยจะควบคุมดูแลให้พนกังาน และ/หรือลูกจา้งของธนาคารผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตามความตกลงดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่

เป็นการเปิดเผยเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามบริการจองซ้ือพนัธบตัรและบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือจะไดรั้บความยนิยอมจากผูฝ้าก หรือ

เป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือตามคาํสั่งของหน่วยงานราชการอ่ืนใด หรือเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นการทัว่ไปต่อสาธารณะ 

ขอ้ 9. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชบ้ริการ 

- หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีส่งผลให้ผูฝ้ากเกิดภาระหรือความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลเม่ือผู ้

ฝากใหค้วามยนิยอม 

- หากเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยหาก

เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผูฝ้าก(เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีสอดคลอ้งกบั

ตน้ทุนท่ีเพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปล่ียนแปลงวนัครบกาํหนดชาํระหน้ี) ธนาคารจะส่ือสารหรือ

แจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนให้ผูฝ้ากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั หรือ

ระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- หากมีกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็น

อยา่งอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑด์งักล่าวได ้

ขอ้ 10. ผูฝ้ากตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิระงบั และ/หรือยกเลิกบริการเม่ือใดก็ได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ขอ้ 11. การบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูฝ้ากจะตอ้งบอกกล่าวธนาคารล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

ขอ้ 12. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกหรือบอกเลิกบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะส่งคืนทรัพยสิ์นให้แก่ผูฝ้ากภาย

หลงัจากท่ีผูฝ้ากไดช้าํระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง (“ภาระคงคา้ง”) พร้อมดอกเบ้ียตามอตัราท่ีธนาคาร

ประกาศเรียกเก็บ ณ ขณะเวลาดงักล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถว้นแลว้ หากผูฝ้ากไม่สามารถชาํระภาระคงคา้งให้แก่ธนาคารไดภ้ายใน 

15 วนันบัจากวนัท่ีการส้ินสุดบริการผูรั้บฝากทรัพยมี์ผลแลว้ ผูฝ้ากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิยึดหน่วงทรัพยสิ์น และ/หรือบงัคบัชาํระ

ภาระคงคา้งโดยการนาํทรัพยสิ์นออกขายไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

ขอ้ 13. ผูฝ้ากตอ้งรับผิดต่อธนาคารสําหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายท่ีธนาคารได้รับ หรือการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องจาก

บุคคลภายนอก หรือค่าใชจ่้ายท่ีธนาคารตอ้งจ่ายไป อนัเน่ืองมาจากการกระทาํตามคาํสั่งของผูฝ้าก เวน้แต่เป็นการกระทาํทุจริตหรือ

ประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงของธนาคารเอง 

 

 
หนา้ 4 / 5 



 

 

 

 

 

 

 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (ต่อ) 

          ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมให ้บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือขอ้มูลใดๆ 

ของขา้พเจา้และ/หรือท่ีไดรั้บจากขา้พเจา้และ/หรือท่ีอยู่ในคาํเสนอขอจองซ้ือ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จาํเป็นเพื่อการให้บริการจองซ้ือ

พนัธบตัรและบริการผูรั้บฝากทรัพยสิ์นแก่ขา้พเจา้ การดาํเนินการตามคาํเสนอขอจองซ้ือและคาํขอของขา้พเจา้ก่อนให้บริการ การ

ปฏิบติัตามกฎหมาย การมอบหมายงานให้ผูอ่ื้นดาํเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนุนการให้บริการดงักล่าว เช่น งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น การโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่สํานักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั สํานกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ผูใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูรั้บจา้งช่วงงานต่อ ผูส้นใจจะเขา้รับโอนสิทธิ/หนา้ท่ี ผูรั้บโอน

สิทธิ/หน้าท่ี และ/หรือผูใ้ห้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผูรั้บขอ้มูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว ทั้งน้ี รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลในเวบ็ไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy  

          ในกรณีท่ีขา้พเจา้มีการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพื่อดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าไดรั้บความยินยอมจากบุคคลอ่ืนดงักล่าว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมายในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของบุคคลอ่ืนดงักล่าวแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ให้บุคคลอ่ืนดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้แลว้ 
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