
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                               เลขที่ใบจอง 
สาขา  .........................................................................  

ใบคำขอส่งคำสั่งจองซื้อพันธบัตร                       วันที่........................................ 
*บุคคลธรรมดาฯ : จัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันทีและธนาคารจะคืนเงิน
ค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอ่ืนใด ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 2565  
*นิติบุคคลฯ : จัดสรรพันธบัตรแบบ First Come First Serve ผู้จองซื้อต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันทีและธนาคารจะคืน
เงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอ่ืนใด  

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 แบบไร้ใบตราสาร  
                  ช่วงที่ 1 วันที่ 13-14 ธ.ค. 65 สำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
                                 รุน่อายุ 3 ปี             รุ่นอายุ 7 ปี 
                  ช่วงที่ 2 วันที่ 19-20 ธ.ค. 65 สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร รุ่นอายุ 10 ปี 
พร้อมกรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน  

ในนามของ...........................................ชื่อ........................................................................................ ........................................... 
                 (คำนำหน้าช่ือ)                                                  (ช่ือ-นามสกุล) 

โดย....................  ชื่อ ........................................................... ...................(ผู้ปกครอง)/(ผู้จัดการ)          /      /                            
    (คำนำหน้าช่ือ)                      (ช่ือ-นามสกุล)                                                          (วัน/เดือน/ปีพ.ศ. เกิดของผู้ถือกรรมสิทธ์ิ)                                                                     
 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าว /เลขที่ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
................................. ........................................... เพศ....... ........... ....... อาชีพ .................... ........................  
ที่อยู ่ท ี ่สามารถติดต่อได้เลขที่ . . . . . . .... ........ ..... ...............หมู ่บ ้าน.................. ...... ...................... ................... 
หมู่ที่.................................. ตรอก/ซอย.......................................................ถนน........................................................................... 
ตำบล/แขวง..................................................................... อำเภอ/เขต................................................................................. ......... 
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์............................................ โทรศัพท์................................................ 
E-mail………………………………………………….................... 
การชำระเงินค่าพันธบัตรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  
          ข้าพเจ้าขอจองซื ้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
ราคาหน่วยละ 1,000 บาท โดยชำระเงิน เป็น  
         เงินสด             เช็คธนาคาร.................................................. เลขท่ี ............................................................................  
         หักเงินบัญชีเงินฝากเลขที่ ................................................................................................................... ............................ 
เป็นจำนวนเงิน.....................................................บาท (ตัวอักษร .......................................................................................บาท)           
คิดเป็น...................................................... หนว่ย (ตัวอักษร .................................................................................. ......... หน่วย) 
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เลขท่ีใบจองซ้ือ  

2 2  

รหสัสาขา 



การรับเงินค่าดอกเบี้ยและต้นเงินพันธบัตร   
          ข้าพเจ้าตกลงให้นำดอกเบี้ยและต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า (ชื่อต้องถูกต้องตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น 
ไม่สามารถเป็นบัญชีร่วม หรือเป็นบัญชีเพื่อ/โดย ได้) ทีเ่ปิดไว้กับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น 
 บัญชี         ออมทรัพย์          กระแสรายวัน เลขที ่..............................................................................................................  
ชื ่อบัญชี ............................................................................................ ..................................................   
(ยกเว้น บัญชีเงินฝากประจำ และ/หรือ บัญชีออมทรัพย์พิเศษ) บัญชีรับดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นไร้ใบตราสารจะใช้ได้บัญชีเดียวเท่านั้น 

การเสียภาษี 1.   เสียภาษีบุคคลธรรมดา   เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ..................................................................... 
2.   ไม่เสียภาษ ี
3.   เสียภาษีนิติบุคคล   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ....................................................................................... 

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) ผู้ออกพันธบัตร เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในคำขอซื้อ/ 
ใบจองซื้อพันธบัตร ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย และส่งต่อข้อมูลให้บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ผู้ดูแลและเก็บรักษา
หลักทรัพย์ (Custodian)  ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ผู้ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามคำสั่งการทำธุรกรรมทางการเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ
รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตราสารหนี้ของรัฐบาล 
ทั้งนี้ เพื่อให้การทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกรรมสิทธิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
          1. บมจ. ธนาคารกรุงไทยดำเนินการนำพันธบัตร ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือ
ผู้ฝาก” ผ่านบัญชีผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) 
          2. บมจ.ธนาคารกรุงไทยนำข้อมูลพันธบัตรประกอบการจัดพิมพ์สมุดพันธบัตร (Bond Book) และดำเนินการออกสมุด
พันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่านละ 1 เล่ม เพ่ือเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลการรับฝากพันธบัตรที่ปรากฏอยู่กับผู้รับฝากหลักทรัพย์ 
เท่านั้น (*การจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร จะไม่มีการพิมพ์ใบพันธบัตรให้กับผู้จองซ้ือ 
กรณีที่ลูกค้าต้องการออกใบพันธบัตรเพื ่อนำไปค้ำประกัน สามารถดำเนินการขอถอนพันธบัตรออกจากบัญชีผู ้ร ับฝาก
หลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ) 
          3. บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะอ้างอิงข้อมูลผู้จองซื้อพันธบัตรจากข้อมูลที่มีกับธนาคาร 
รายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของสำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy 
  ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อพันธบัตรฯ ตามจำนวนที่ระบุในใบจองซ้ือฉบับนี้ และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

การจองซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

ลงช่ือ.....................................................เจา้หน้าที่สาขา 
(........................................................)  

รหัสพนักงาน............................................. 

 

ลงช่ือ.............................................................. ผู้จองซื้อ 
(.................................................................) 

 

  



ธุรกรรมหลงัการจ าหน่ายพนัธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 

หากผูถื้อกรรมสิทธ์ิในพนัธบตัรออมทรัพยฯ์ แบบไร้ใบตราสาร ตอ้งการ ฝาก/ถอน/โอนกรรมสิทธ์ิ/แกไ้ขช่ือ-สกุล 
ท่ีอยู่/เปล่ียนแปลงบญัชีรับเงินตน้หรือดอกเบ้ีย/ออกสมุดพนัธบตัรใหม่/ขอหนงัสือรับรองการเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ สามารถ
ติดต่อสอบถามไดท่ี้ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ซ่ึงจะมีค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม ดงัน้ี 

1. การขอออกใบพนัธบตัร (กรณีขอออกใบเพื่อเป็นหลกัประกนั สามารถกระท าไดห้ลงัจากจองซ้ือ 30 วนั) 

 กรณี บุคคลธรรมดา 

- ค่าด าเนินการ                                                   200.-บาท/คร้ัง 

- TSD (ค่าถอนของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์          69.55.-บาท/วนัจดทะเบียน (รวมVAT) 

- BOT (ค่าพิมพใ์บพนัธบตัร)                               20.-บาท/ใบตราสาร 

 กรณี นิติบุคคล 

- ค่าด าเนินการ                                                   200.-บาท/คร้ัง 

- TSD(ค่าถอนของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์           69.55.-บาท/วนัจดทะเบียน (รวมVAT) 

- BOT (ค่าพิมพใ์บพนัธบตัร)                               100.-บาท/ใบตราสาร 

2. การฝากพนัธบตัรเขา้สู่ระบบ Scripless (ภายหลงัการถอนแลว้ตอ้งการน าฝากใหม่)  

กรณีลูกคา้เดิมท่ีเคยซ้ือพนัธบตัรรุ่น Scripless กบัธนาคาร 

- ค่าด าเนินการ                                                   200.-บาท/คร้ัง 

- TSD(ค่าฝากของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์            10.07.-บาท/วนัจดทะเบียน (รวมVAT) 

- BOT                                   10.-บาท/รายการ 

กรณีลูกคา้ใหม่ท่ีไม่เคยซ้ือพนัธบตัรรุ่น Scripless กบัธนาคาร 

- ค่าด าเนินการ                                                   250.-บาท/คร้ัง 

- TSD(ค่าฝากของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์            10.07.-บาท/วนัจดทะเบียน (รวมVAT) 

- BOT                                  10.-บาท/รายการ 

3. การโอนกรรมสิทธ์ิในพนัธบตัร สามารถกระท าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป  

- กรณีโอนใหผู้ท่ี้ไม่เคยซ้ือพนัธบตัรรุ่น Scripless กบัธนาคารกรุงไทย 250.-บาท/คร้ัง 

- กรณีโอนใหผู้ท่ี้เคยซ้ือพนัธบตัรรุ่น Scripless กบัธนาคารกรุงไทย ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

4. การขอแกไ้ข/เปล่ียนช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่บญัชีรับเงินตน้ และดอกเบ้ีย  ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

***ในกรณีแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือ ท่ีอยู ่บญัชีรับตน้เงินและดอกเบ้ีย ผูถื้อกรรมสิทธ์ิจกัตอ้งใชข้อ้มูลใหม่กบั
พนัธบตัรแบบไร้ใบพนัธบตัรทุกรุ่น*** 

5. การขอออกสมุดพนัธบตัรใหม่ กรณีสูญหาย                      50.- บาท/เล่ม 

6. การขอหนงัสือรับรองการเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในตราสารหน้ี   200.-บาท/ฉบบั 

7. ผูจ้องซ้ือตอ้งช าระค่าปรับในกรณีบญัชีรับตน้เงินหรือดอกเบ้ียไม่ถูกตอ้ง  100.-บาท/คร้ัง 

ส าหรับลูกคา้ 


