
  

(เพื่อใชร้บัผลการจดัสรรพนัธบตัรทาง SMS) 

ดาวนโ์หลดเอกสารรูก้่อนซือ้ 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร  

พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขั้นต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันท่ี 13 – 14 ธันวำคม 2565 
ใช้วิธีกำรจดัสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First โดยจัดสรรขั้นต ่ำ 1,000 บำท และทวีคูณคร้ังละ 1,000 บำท  

กรณีไม่ได้รับจัดสรร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตำมวงเงินท่ีจองซือ้ ผู้เสนอซือ้จะได้รับเงินค่ำจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับกำรจัดสรรคืนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้เสนอซือ้  
  รุ่นอำยุ 3 ปี (SB25DB) ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 15 ธันวำคม 2568 (ส ำหรับบุคคลธรรมดำเท่ำน้ัน)   ค ำเสนอซือ้เลขท่ี 1 -  -  

  รุ่นอำยุ 7 ปี (SB29DB) ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 15 ธันวำคม 2572 (ส ำหรับบุคคลธรรมดำเท่ำน้ัน)   ค ำเสนอซือ้เลขท่ี 2 -  -  
 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรจะต้องเป็นผู้มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำน้ัน 

ผูเ้สนอซือ้                     บคุคลธรรมดา ชื่อ นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง,อื่นๆ ……………...………..……………..…….….….นามสกลุ …………………...…………………………..…....……… 
                                          อาชพี  ............................................................... สถานที่ท  างาน   ............................................................. ระบหุมายเลขโทรศพัทมื์อถือ   ………………………………………… 
                                    มีสญัชาติไทย                     มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   

ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารรูก้่อนซือ้พนัธบตัร (Factsheet) แลว้ และ (โปรดเลือก)   ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน    ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด (ถา้มี) 
ขา้พเจ้าเข้าใจและยอมรบัว่าในการซือ้พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (“พันธบัตร”) นี ้ขา้พเจา้จะต้องลงทะเบียนขอ้มูลและได้เปิดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร 
(Scripless) เพื่อฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พันธบตัรนี ้
ขา้พเจา้ตกลงใหใ้ชข้อ้มลูตามทีไ่ดล้งทะเบียนไว ้และบญัชีฝากพนัธบตัรมีเลขท่ีบญัชตีามที่ระบุดา้นล่างนี ้ 

หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
 

 -  -  

ขา้พเจา้ขอซือ้พนัธบตัรออมทรพัย ์รุน่สขุใจใหอ้อม ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย  จ ำนวนเงิน/บำท  
ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระเงินค่าจองซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบ) 
เลขท่ีเช็ค …………………………………..……. ธนาคาร ………………………………………….……. สาขา ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี …………………………………..……. 

 

 

ในกรณีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามทีร่ะบุดา้นล่างนีใ้นวนัที่จองซือ้พนัธบตัร เพื่อช าระคา่จองซือ้พนัธบตัรตามจ านวนเงินดงักล่าวขา้งตน้  
ชื่อบญัชี ……………………………………………… บญัชีเลขที ่………..…………………………..……. ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา ………………………………………….…………………..…… 
       ลายมือชื่อที่ใชก้บับญัชีเงินฝาก   
หมายเหต ุ
 
 
 

1) บญัชีเงินฝากที่ใชช้ าระค่าจองซือ้พนัธบตัรตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ที่ผูกกบับญัชีฝากพนัธบตัรเท่านัน้ 
2) หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวตามจ านวนที่ระบุขา้งตน้เพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรได ้ผูเ้สนอซือ้จะเสียสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้  
3) ในกรณทีี่มีการหกัเงนิจากบญัชเีงินฝากเพือ่ช าระค่าจองซือ้พนัธบตัร หรือมกีารช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรดว้ยวิธีอ่ืนแลว้ แตผู่เ้สนอซือ้ไม่ไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้ หรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซือ้ ผูเ้สนอซือ้จะไดร้บัเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่

ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนเขา้บญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ภายในวนัที่ 16 ธันวาคม 2565 ยกเวน้กรณีมีเหตสุดุวิสยั ผูเ้สนอซือ้อาจไดร้บัเงินค่าจองซือ้คืนภายหลงัวนัดงักล่าว  
4) ในกรณีช าระดว้ยเช็ค (วนัที่ 14 ธันวาคม 2565 ไม่รบัช าระดว้ยเชค็) เช็คดงักล่าวจะตอ้งเรียกเก็บไดใ้นส านกัหกับญัชเีดยีวกบัสาขาทีร่บัค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะตอ้งขีดคร่อมและสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั 

รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB)” หรอื “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB)” (แลว้แต่กรณี) ลงวนัที่ไมเ่กินวนัที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ 
5) ก าหนดเวลารบัช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบุในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ดอกเบีย้จะเริ่มนบัตัง้แต่วนัที่ประกาศผลการจดัสรรพนัธบตัร    

ขา้พเจา้รบัทราบว่าการซือ้พนัธบตัรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) จะระบุชือ่ไดเ้พียงหน่ึงชื่อเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบัตร คือ  ส านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ขา้พเจา้ขอฝากพนัธบัตรดงักล่าวไวก้บัธนาคาร โดยขอให้
น าพนัธบตัรท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรฝากเขา้บญัชีฝากพนัธบตัรตามท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้  
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรบัทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้กอ่นการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาขอ้มลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และขา้พเจา้เขา้ใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนโดยใชข้อ้มลูต่าง ๆ ดังกล่าวดว้ยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผูห้นึ่งผูใ้ด หรือของธนาคาร หรือเจา้หนา้ที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าเสนอซือ้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง  
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื่อช าระค่าจองซือ้พันธบตัร หรือการช าระค่าจองซือ้พันธบัตรดว้ยวิธีอ่ืน ยงัไม่ใช่การจดัสรรพันธบัตร โดยธนาคารจะแจง้ไปยงัหมายเลขโทรศัพทม์ือถือตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่ธนาคารไดร้บัผลการจดัสรรดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) 
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได ้และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ หรือตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรร  โดยขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าการซือ้พนัธบตัรของขา้พเจา้อาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรบัคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ) ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวนี ้ 
ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พันธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และจะส่งขอ้มูลต่อใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยผูเ้ป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูท้  าหนา้ที่รบัฝาก
หลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบตัรของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้ านกังานบริหารหนีส้าธารณะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาตราสารหนีข้องรฐับาล  
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy  
ขา้พเจา้รบัทราบว่าธนาคาร ในฐานะผูจ้ดัจ าหน่ายพันธบตัร จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลภายใตเ้อกสารนี ้และจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ ผูอ้อกพนัธบตัร นายทะเบียน และผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้พันธบตัรของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดงักล่าวที่เว็บไซตข์องหน่วยงาน 
หรอืช่องทางอ่ืนใดที่หน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว ้เวน้แต่หน่วยงานดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้เป็นนิติบุคคล ขา้พเจา้ยินยอมใหธ้นาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลภายใตเ้อกสารนี ้(ซึ่งไม่ใช่ขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ใหแ้ก่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงคใ์นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้งัคบักบัธนาคาร และ/หรือ ใหแ้ก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธด์ว้ย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนการใหบ้ริการของธนาคารแก่ขา้พเจา้ 
ธนาคารอาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กบัธนาคาร และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลขอ้มลูเกี่ยวกบัขา้พเจา้ และ/หรือ รายการการใชบ้ริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการของขา้พเจา้ เพื่อประโยชนใ์น
การปรบัปรุงและการใหบ้ริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใชบ้ริการ โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือ ขอ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้ตามกฎหมาย   
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเขา้ใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านท่ีเว็บไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 

 
                                                                                                                             ลงช่ือ ...............................................................................................ผู้เสนอซือ้    

                                                                                                     (................................................................................................)     
                                                                                                                                                               กรณีจองซือ้ในนามผูเ้ยาวท์ีย่งัไม่บรรลนุิติภาวะ ตอ้งลงนามโดยบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครองเพียง 1 ชื่อเท่านัน้ 

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผูแ้นะน าการลงทุนดา้นหลกัทรพัย ์ 

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที่ทะเบียน                                      
 

 

 

วนัที่   …...…………………………….…… 

 
 
 ผูอ้นุมตัิ  

ผูร้บัเงิน  

ผูบ้นัทึกรายการ  

แผ่นท่ี 1 : ส ำหรับธนำคำร – สำขำจดัเก็บ 

https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy
http://www.scb.co.th/


  

(เพื่อใชร้บัผลการจดัสรรพนัธบตัรทาง SMS) 

ดาวนโ์หลดเอกสารรูก้่อนซือ้ 

 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร  

พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขั้นต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันท่ี 13 – 14 ธันวำคม 2565 
ใช้วิธีกำรจดัสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First โดยจดัสรรขั้นต ่ำ 1,000 บำท และทวีคูณคร้ังละ 1,000 บำท  

กรณีไม่ได้รับจัดสรร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตำมวงเงินท่ีจองซือ้ ผู้เสนอซือ้จะได้รับเงินค่ำจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับกำรจัดสรรคืนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้เสนอซือ้  
  รุ่นอำยุ 3 ปี (SB25DB) ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 15 ธันวำคม 2568 (ส ำหรับบุคคลธรรมดำเท่ำน้ัน)   ค ำเสนอซือ้เลขท่ี 1 -  -  

  รุ่นอำยุ 7 ปี (SB29DB) ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 15 ธันวำคม 2572 (ส ำหรับบุคคลธรรมดำเท่ำน้ัน)   ค ำเสนอซือ้เลขท่ี 2 -  -  
 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรจะต้องเป็นผู้มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำน้ัน 

ผูเ้สนอซือ้                     บคุคลธรรมดา ชื่อ นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง,อื่นๆ ……………...………..……………..…….….….นามสกลุ …………………...…………………………..…....……… 
                                          อาชพี  ............................................................... สถานที่ท  างาน   ............................................................. ระบหุมายเลขโทรศพัทมื์อถือ   ………………………………………… 
                                    มีสญัชาติไทย                     มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   

ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารรูก้่อนซือ้พนัธบตัร (Factsheet) แลว้ และ (โปรดเลือก)   ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน    ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด (ถา้มี) 
ขา้พเจ้าเข้าใจและยอมรบัว่าในการซือ้พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (“พันธบัตร”) นี ้ขา้พเจา้จะต้องลงทะเบียนข้อมูลและได้เปิดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร 
(Scripless) เพื่อฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พันธบตัรนี ้
ขา้พเจา้ตกลงใหใ้ชข้อ้มลูตามทีไ่ดล้งทะเบียนไว ้และบญัชีฝากพนัธบตัรมีเลขท่ีบญัชตีามที่ระบุดา้นล่างนี ้ 

หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
 

 -  -  

ขา้พเจา้ขอซือ้พนัธบตัรออมทรพัย ์รุน่สขุใจใหอ้อม ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย  จ ำนวนเงิน/บำท  
ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระเงินค่าจองซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบ) 
เลขท่ีเช็ค …………………………………..……. ธนาคาร ………………………………………….……. สาขา ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี …………………………………..……. 

 

 

ในกรณีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามทีร่ะบุดา้นล่างนีใ้นวนัที่จองซือ้พนัธบตัร เพื่อช าระคา่จองซือ้พนัธบตัรตามจ านวนเงินดงักล่าวขา้งตน้  
ชื่อบญัชี ……………………………………………… บญัชีเลขที ่………..…………………………..……. ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา ………………………………………….…………………..…… 
       ลายมือชื่อที่ใชก้บับญัชีเงินฝาก   
หมายเหต ุ
 
 
 

1) บญัชีเงินฝากที่ใชช้ าระค่าจองซือ้พนัธบตัรตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ที่ผูกกบับญัชีฝากพนัธบตัรเท่านัน้ 
2) หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวตามจ านวนที่ระบุขา้งตน้เพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรได ้ผูเ้สนอซือ้จะเสียสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้  
3) ในกรณทีี่มีการหกัเงนิจากบญัชเีงินฝากเพือ่ช าระค่าจองซือ้พนัธบตัร หรือมกีารช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรดว้ยวิธีอ่ืนแลว้ แตผู่เ้สนอซือ้ไม่ไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้ หรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซือ้ ผูเ้สนอซือ้จะไดร้บัเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่

ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนเขา้บญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ภายในวนัที่ 16 ธันวาคม 2565 ยกเวน้กรณีมีเหตสุดุวิสยั ผูเ้สนอซือ้อาจไดร้บัเงินค่าจองซือ้คืนภายหลงัวนัดงักล่าว  
4) ในกรณีช าระดว้ยเช็ค (วนัที่ 14 ธันวาคม 2565 ไม่รบัช าระดว้ยเชค็) เช็คดงักล่าวจะตอ้งเรียกเก็บไดใ้นส านกัหกับญัชเีดยีวกบัสาขาทีร่บัค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะตอ้งขีดคร่อมและสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั 

รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB)” หรอื “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB)” (แลว้แต่กรณี) ลงวนัที่ไมเ่กินวนัที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ 
5) ก าหนดเวลารบัช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบุในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ดอกเบีย้จะเริ่มนบัตัง้แต่วนัที่ประกาศผลการจดัสรรพนัธบตัร    

ขา้พเจา้รบัทราบว่าการซือ้พนัธบตัรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) จะระบุชือ่ไดเ้พียงหน่ึงชื่อเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบัตร คือ  ส  านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ขา้พเจา้ขอฝากพนัธบัตรดงักล่าวไวก้บัธนาคาร โดยขอให้
น าพนัธบตัรท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรฝากเขา้บญัชีฝากพนัธบตัรตามท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้  
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรบัทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้กอ่นการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาขอ้มลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และขา้พเจา้เขา้ใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนโดยใชข้อ้มลูต่าง ๆ ดังกล่าวดว้ยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผูห้นึ่งผูใ้ด หรือของธนาคาร หรือเจา้หนา้ที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าเสนอซือ้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง  
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื่อช าระค่าจองซือ้พันธบตัร หรือการช าระค่าจองซือ้พันธบัตรดว้ยวิธีอ่ืน ยงัไม่ใช่การจดัสรรพันธบัตร โดยธนาคารจะแจง้ไปยงัหมายเลขโทรศัพทม์ือถือตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่ธนาคารไดร้บัผลการจดัสรรดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) 
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได ้และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ หรือตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรร  โดยขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าการซือ้พนัธบตัรของขา้พเจา้อาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรบัคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ) ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวนี ้ 
ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พันธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และจะส่งขอ้มูลต่อใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยผูเ้ป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูท้  าหนา้ที่รบัฝาก
หลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบตัรของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้ านกังานบริหารหนีส้าธารณะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาตราสารหนีข้องรฐับาล  
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy  
ขา้พเจา้รบัทราบว่าธนาคาร ในฐานะผูจ้ดัจ าหน่ายพันธบตัร จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลภายใตเ้อกสารนี ้และจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ ผูอ้อกพนัธบตัร นายทะเบียน และผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้พันธบตัรของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดงักล่าวที่เว็บไซตข์องหน่วยงาน 
หรอืช่องทางอ่ืนใดที่หน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว ้เวน้แต่หน่วยงานดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้เป็นนิติบุคคล ขา้พเจา้ยินยอมใหธ้นาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลภายใตเ้อกสารนี ้(ซึ่งไม่ใช่ขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ใหแ้ก่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงคใ์นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้งัคบักบัธนาคาร และ/หรือ ใหแ้ก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธด์ว้ย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนการใหบ้ริการของธนาคารแก่ขา้พเจา้ 
ธนาคารอาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กบัธนาคาร และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลขอ้มลูเกี่ยวกบัขา้พเจา้ และ/หรือ รายการการใชบ้ริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการของขา้พเจา้ เพื่อประโยชนใ์น
การปรบัปรุงและการใหบ้ริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใชบ้ริการ โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือ ขอ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้ตามกฎหมาย   
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเขา้ใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านท่ีเว็บไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 

 
                                                                                                                             ลงช่ือ ...............................................................................................ผู้เสนอซือ้    

                                                                                                     (................................................................................................)     
                                                                                                                                                               กรณีจองซือ้ในนามผูเ้ยาวท์ีย่งัไม่บรรลนุิติภาวะ ตอ้งลงนามโดยบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครองเพียง 1 ชื่อเท่านัน้ 

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผูแ้นะน าการลงทุนดา้นหลกัทรพัย ์ 

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที่ทะเบียน                                      
 

 

 

วนัที่   …...…………………………….…… 

 
 
 ผูอ้นุมตัิ  

ผูร้บัเงิน  

ผูบ้นัทึกรายการ  

แผ่นท่ี 2 : ส ำหรับธนำคำร – ส่งทีมปฏบิัตกิำรกำรลงทุนและช ำระรำคำ 

https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy
http://www.scb.co.th/


  

(เพื่อใชร้บัผลการจดัสรรพนัธบตัรทาง SMS) 

ดาวนโ์หลดเอกสารรูก้่อนซือ้ 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร  

พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขั้นต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันท่ี 13 – 14 ธันวำคม 2565 
ใช้วิธีกำรจดัสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First โดยจัดสรรขั้นต ่ำ 1,000 บำท และทวีคูณคร้ังละ 1,000 บำท  

กรณีไม่ได้รับจัดสรร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตำมวงเงินท่ีจองซือ้ ผู้เสนอซือ้จะได้รับเงินค่ำจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับกำรจัดสรรคืนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้เสนอซือ้  
  รุ่นอำยุ 3 ปี (SB25DB) ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 15 ธันวำคม 2568 (ส ำหรับบุคคลธรรมดำเท่ำน้ัน)   ค ำเสนอซือ้เลขท่ี 1 -  -  

  รุ่นอำยุ 7 ปี (SB29DB) ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 15 ธันวำคม 2572 (ส ำหรับบุคคลธรรมดำเท่ำน้ัน)   ค ำเสนอซือ้เลขท่ี 2 -  -  
 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรจะต้องเป็นผู้มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำน้ัน 

ผูเ้สนอซือ้                     บคุคลธรรมดา ชื่อ นาย,นาง,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง,อื่นๆ ……………...………..……………..…….….….นามสกลุ …………………...…………………………..…....……… 
                                          อาชพี  ............................................................... สถานที่ท  างาน   ............................................................. ระบหุมายเลขโทรศพัทมื์อถือ   ………………………………………… 
                                    มีสญัชาติไทย                     มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   

ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารรูก้่อนซือ้พนัธบตัร (Factsheet) แลว้ และ (โปรดเลือก)   ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน    ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด (ถา้มี) 
ขา้พเจ้าเข้าใจและยอมรบัว่าในการซือ้พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (“พันธบัตร”) นี ้ขา้พเจา้จะต้องลงทะเบียนขอ้มูลและได้เปิดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร 
(Scripless) เพื่อฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พันธบตัรนี ้
ขา้พเจา้ตกลงใหใ้ชข้อ้มลูตามทีไ่ดล้งทะเบียนไว ้และบญัชีฝากพนัธบตัรมีเลขท่ีบญัชตีามที่ระบุดา้นล่างนี ้ 

หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
 

 -  -  

ขา้พเจา้ขอซือ้พนัธบตัรออมทรพัย ์รุน่สขุใจใหอ้อม ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย  จ ำนวนเงิน/บำท  
ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระเงินค่าจองซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบ) 
เลขท่ีเช็ค …………………………………..……. ธนาคาร ………………………………………….……. สาขา ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี …………………………………..……. 

 

 

ในกรณีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามทีร่ะบุดา้นล่างนีใ้นวนัที่จองซือ้พนัธบตัร เพื่อช าระคา่จองซือ้พนัธบตัรตามจ านวนเงินดงักล่าวขา้งตน้  
ชื่อบญัชี ……………………………………………… บญัชีเลขที ่………..…………………………..……. ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา ………………………………………….…………………..…… 
       ลายมือชื่อที่ใชก้บับญัชีเงินฝาก   
หมายเหต ุ
 
 
 

1) บญัชีเงินฝากที่ใชช้ าระค่าจองซือ้พนัธบตัรตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ที่ผูกกบับญัชีฝากพนัธบตัรเท่านัน้ 
2) หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวตามจ านวนที่ระบุขา้งตน้เพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรได ้ผูเ้สนอซือ้จะเสียสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้  
3) ในกรณทีี่มีการหกัเงนิจากบญัชเีงินฝากเพือ่ช าระค่าจองซือ้พนัธบตัร หรือมกีารช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรดว้ยวิธีอ่ืนแลว้ แตผู่เ้สนอซือ้ไม่ไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้ หรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซือ้ ผูเ้สนอซือ้จะไดร้บัเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่

ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนเขา้บญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ภายในวนัที่ 16 ธันวาคม 2565 ยกเวน้กรณีมีเหตสุดุวิสยั ผูเ้สนอซือ้อาจไดร้บัเงินค่าจองซือ้คืนภายหลงัวนัดงักล่าว  
4) ในกรณีช าระดว้ยเช็ค (วนัที่ 14 ธันวาคม 2565 ไม่รบัช าระดว้ยเชค็) เช็คดงักล่าวจะตอ้งเรียกเก็บไดใ้นส านกัหกับญัชเีดยีวกบัสาขาทีร่บัค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะตอ้งขีดคร่อมและสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั 

รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB)” หรอื “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB)” (แลว้แต่กรณี) ลงวนัที่ไมเ่กินวนัที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ 
5) ก าหนดเวลารบัช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบุในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ดอกเบีย้จะเริ่มนบัตัง้แต่วนัที่ประกาศผลการจดัสรรพนัธบตัร    

ขา้พเจา้รบัทราบว่าการซือ้พนัธบตัรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) จะระบุชือ่ไดเ้พียงหน่ึงชื่อเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบัตร คือ  ส  านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ขา้พเจา้ขอฝากพนัธบัตรดงักล่าวไวก้บัธนาคาร โดยขอให้
น าพนัธบตัรท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรฝากเขา้บญัชีฝากพนัธบตัรตามท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้  
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรบัทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักลา่วนี ้กอ่นการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาขอ้มลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และขา้พเจา้เขา้ใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนโดยใชข้อ้มลูต่าง ๆ ดังกล่าวดว้ยตนเอง ไมใ่ช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผูห้นึ่งผูใ้ด หรือของธนาคาร หรือเจา้หนา้ที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าเสนอซือ้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง  
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื่อช าระค่าจองซือ้พันธบตัร หรือการช าระค่าจองซือ้พันธบัตรดว้ยวิธีอ่ืน ยงัไม่ใช่การจดัสรรพันธบัตร โดยธนาคารจะแจง้ไปยงัหมายเลขโทรศัพทม์ือถือตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่ธนาคารไดร้บัผลการจดัสรรดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) 
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได ้และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ หรือตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรร  โดยขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าการซือ้พนัธบตัรของขา้พเจา้อาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรบัคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ) ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวนี ้ 
ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พันธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และจะส่งขอ้มูลต่อใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยผูเ้ป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูท้  าหนา้ที่รบัฝาก
หลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบตัรของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้ านกังานบริหารหนีส้าธารณะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาตราสารหนีข้องรฐับาล  
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy  
ขา้พเจา้รบัทราบว่าธนาคาร ในฐานะผูจ้ดัจ าหน่ายพันธบตัร จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลภายใตเ้อกสารนี ้และจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ ผูอ้อกพนัธบตัร นายทะเบียน และผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้พันธบตัรของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดงักล่าวที่เว็บไซตข์องหน่วยงาน 
หรอืช่องทางอ่ืนใดที่หน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว ้เวน้แต่หน่วยงานดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้เป็นนิติบุคคล ขา้พเจา้ยินยอมใหธ้นาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลภายใตเ้อกสารนี ้(ซึ่งไม่ใช่ขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ใหแ้ก่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงคใ์นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้งัคบักบัธนาคาร และ/หรือ ใหแ้ก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธด์ว้ย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนการใหบ้ริการของธนาคารแก่ขา้พเจา้ 
ธนาคารอาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กบัธนาคาร และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรือ บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลขอ้มลูเกี่ยวกบัขา้พเจา้ และ/หรือ รายการการใชบ้ริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการของขา้พเจา้ เพื่อประโยชนใ์น
การปรบัปรุงและการใหบ้ริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใชบ้ริการ โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือ ขอ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้ตามกฎหมาย   
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเขา้ใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านท่ีเว็บไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 

 
                                                                                                                             ลงช่ือ ...............................................................................................ผู้เสนอซือ้    

                                                                                                     (................................................................................................)     
                                                                                                                                                               กรณีจองซือ้ในนามผูเ้ยาวท์ีย่งัไม่บรรลนุิติภาวะ ตอ้งลงนามโดยบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครองเพียง 1 ชื่อเท่านัน้ 

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผูแ้นะน าการลงทุนดา้นหลกัทรพัย ์ 

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที่ทะเบียน                                      
 

 

 

วนัที่   …...…………………………….…… 

 
 
 ผูอ้นุมตัิ  

ผูร้บัเงิน  

ผูบ้นัทึกรายการ  

แผ่นท่ี 3 : ส ำหรับผู้เสนอซือ้ 

https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy
http://www.scb.co.th/


  

ดาวนโ์หลดเอกสารรูก้่อนซือ้ 

(เพื่อใชร้บัผลการจดัสรรพนัธบตัรทาง SMS) 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร  

พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขั้นต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันท่ี 19 – 20 ธันวำคม 2565 
ใช้วิธีกำรจดัสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served  

 
 รุ่นอำยุ 10 ปี (SB32DA) ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 19 ธันวำคม 2575 (ส ำหรับนิติบุคคลท่ีไม่แสวงหำก ำไรเท่ำน้ัน)  ค ำเสนอซือ้เลขท่ี 3 -  -  

 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรจะต้องเป็นผู้มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำน้ัน 

ผูเ้สนอซือ้                    นติบิคุคล ประเภท  สภากาชาดไทย  มลูนิธิ  สมาคม   สหกรณ ์   วดั     สถานศกึษาของรฐั  โรงพยาบาลของรฐั                                  
                                                                    นิติบคุคลอาคารชดุ  นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรร  นติบิคุคลอื่นที่ไม่มีวตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาก าไร  
                                          นิติบคุคล ชื่อ      …………………………………………………………………….................                         ระบหุมายเลขโทรศพัทม์ือถือ   ………………………… 

ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารรูก้่อนซือ้พนัธบตัร (Factsheet) แลว้ และ (โปรดเลือก)   ไมป่ระสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน    ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด (ถา้มี) 
ขา้พเจ้าเข้าใจและยอมรบัว่าในการซือ้พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (“พันธบัตร”) นี ้ขา้พเจา้จะต้องลงทะเบียนข้อมูลและได้เปิดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร 
(Scripless) เพื่อฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พันธบตัรนี ้
ขา้พเจา้ตกลงใหใ้ชข้อ้มลูตามทีไ่ดล้งทะเบียนไว ้และบญัชีฝากพนัธบตัรมีเลขท่ีบญัชตีามที่ระบุดา้นล่างนี ้ 

หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
 

 -  -  

ขา้พเจา้ขอซือ้พนัธบตัรออมทรพัย ์รุน่สขุใจใหอ้อม ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย  จ ำนวนเงิน/บำท  
ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระเงินค่าจองซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบ) 
เลขท่ีเช็ค …………………………………..……. ธนาคาร ………………………………………….……. สาขา ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี …………………………………..……. 

 

 

ในกรณีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามที่ระบุดา้นล่างนีใ้นวนัที่จองซือ้พนัธบตัร เพื่อช าระคา่จองซือ้พนัธบตัรตามจ านวนเงินดงักล่าวขา้งตน้  
ชื่อบญัชี ……………………………………………… บญัชีเลขที ่………..…………………………..……. ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา ………………………………………….…………………..…… 
       ลายมือชื่อที่ใชก้บับญัชีเงินฝาก   
หมายเหต ุ
 
 
 

1) บญัชีเงินฝากที่ใชช้ าระค่าจองซือ้พนัธบตัรตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ที่ผูกกบับญัชีฝากพนัธบตัรเท่านัน้ 
2) หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวตามจ านวนที่ระบุขา้งตน้เพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรได ้ผูเ้สนอซือ้จะเสียสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้  
3) ในกรณีที่มีการหกัเงนิจากบญัชเีงินฝากเพือ่ช าระค่าจองซือ้พนัธบตัร หรือมกีารช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรดว้ยวิธีอ่ืนแลว้ แตผู่เ้สนอซือ้ไม่ไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้ หรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซือ้ ผูเ้สนอซือ้จะไดร้บัเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่

ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนเขา้บญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ 
4) ในกรณีช าระดว้ยเช็ค (วนัที่ 20 ธันวาคม 2565 ไม่รบัช าระดว้ยเชค็) เช็คดงักล่าวจะตอ้งเรียกเก็บไดใ้นส านกัหกับญัชเีดยีวกบัสาขาทีร่บัค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะตอ้งขีดคร่อมและสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั 

รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA)” ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ 
5) ก าหนดเวลารบัช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบุในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ดอกเบีย้จะเริ่มนบัตัง้แตว่นัที่ซือ้ เวน้แต่ ในกรณีช าระค่าจองซือ้ดว้ยเช็ค ดอกเบีย้จะเริม่นบัในวนัท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได ้  

ขา้พเจา้รบัทราบว่าการซือ้พนัธบตัรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) จะระบุชือ่ไดเ้พียงหน่ึงชื่อเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบัตร คือ  ส  านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ขา้พเจา้ขอฝากพนัธบัตรดงักล่าวไวก้บัธนาคาร โดยขอให้
น าพนัธบตัรท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรฝากเขา้บญัชีฝากพนัธบตัรตามท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้  
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรบัทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้กอ่นการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาขอ้มลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และขา้พเจา้เขา้ใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนโดยใชข้อ้มลูต่าง ๆ ดังกล่าวดว้ยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผูห้นึ่งผูใ้ด หรือของธนาคาร หรือเจา้หนา้ที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าเสนอซือ้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง  
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื่อช าระค่าจองซือ้พันธบตัร หรือการช าระค่าจองซือ้พันธบัตรดว้ยวิธีอ่ืน ยงัไม่ใช่การจดัสรรพันธบัตร โดยธนาคารจะแจง้ไปยงัหมายเลขโทรศัพทม์ือถือตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่ธนาคารไดร้บัผลการจดัสรรดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) 
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได ้และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ หรือตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรร  โดยขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าการซือ้พนัธบตัรของขา้พเจา้อาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรบัคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ) ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวนี ้ 
ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พันธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และจะส่งขอ้มูลต่อใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยผูเ้ป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูท้  าหนา้ที่รบัฝาก
หลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบตัรของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้ านกังานบริหารหนีส้าธารณะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาตราสารหนีข้องรฐับาล  
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy  
ขา้พเจา้รบัทราบว่าธนาคาร ในฐานะผูจ้ดัจ าหน่ายพันธบตัร จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลภายใตเ้อกสารนี ้และจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ ผูอ้อกพนัธบตัร นายทะเบียน และผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้พันธบตัรของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดงักล่าวที่เว็บไซตข์องหน่วยงาน 
หรอืช่องทางอ่ืนใดที่หน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว ้เวน้แต่หน่วยงานดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้เป็นนิติบุคคล ขา้พเจา้ยินยอมใหธ้นาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลภายใตเ้อกสารนี ้(ซึ่งไม่ใช่ขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ใหแ้ก่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงคใ์นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้งัคบักบัธนาคาร และ/หรือ ใหแ้ก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธด์ว้ย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนการใหบ้ริการของธนาคารแก่ขา้พเจา้ 
ธนาคารอาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กบัธนาคาร และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรอื บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลขอ้มลูเกี่ยวกบัขา้พเจา้ และ/หรือ รายการการใชบ้ริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการของขา้พเจา้ เพื่อประโยชนใ์น
การปรบัปรุงและการใหบ้ริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใชบ้ริการ โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไมโ่ตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือ ขอ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้ตามกฎหมาย   
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเขา้ใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่นและสิทธิของท่านที่เว็บไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 

 
                                                                                                                             ลงช่ือ ...............................................................................................ผู้เสนอซือ้    

                                                                                                     (................................................................................................)     
                                                                                                                                                           

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผูแ้นะน าการลงทุนดา้นหลกัทรพัย ์ 

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที่ทะเบียน                                      
 

 

 

วนัที่   …...…………………………….…… 

 
 
 ผูอ้นุมตัิ  

ผูร้บัเงิน  

ผูบ้นัทึกรายการ  

แผ่นท่ี 1 : ส ำหรับธนำคำร – สำขำจดัเก็บ 

https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy
http://www.scb.co.th/


  

ดาวนโ์หลดเอกสารรูก้่อนซือ้ 

(เพื่อใชร้บัผลการจดัสรรพนัธบตัรทาง SMS) 

 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร  

พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขั้นต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันท่ี 19 – 20 ธันวำคม 2565 
ใช้วิธีกำรจดัสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served  

 
 รุ่นอำยุ 10 ปี (SB32DA) ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 19 ธันวำคม 2575 (ส ำหรับนิติบุคคลท่ีไม่แสวงหำก ำไรเท่ำน้ัน)  ค ำเสนอซือ้เลขท่ี 3 -  -  

 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรจะต้องเป็นผู้มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำน้ัน 

ผูเ้สนอซือ้                    นิติบคุคล ประเภท  สภากาชาดไทย  มลูนิธิ  สมาคม   สหกรณ ์   วดั     สถานศกึษาของรฐั  โรงพยาบาลของรฐั                                  
                                                                    นิติบคุคลอาคารชดุ  นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรร  นติบิคุคลอื่นที่ไม่มีวตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาก าไร  
                                          นิติบคุคล ชื่อ      …………………………………………………………………….................                         ระบหุมายเลขโทรศพัทม์ือถือ   ………………………… 

ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารรูก้่อนซือ้พนัธบตัร (Factsheet) แลว้ และ (โปรดเลือก)   ไมป่ระสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน    ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด (ถา้มี) 
ขา้พเจ้าเข้าใจและยอมรบัว่าในการซือ้พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (“พันธบัตร”) นี ้ขา้พเจา้จะต้องลงทะเบียนข้อมูลและได้เปิดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร 
(Scripless) เพื่อฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พันธบตัรนี ้
ขา้พเจา้ตกลงใหใ้ชข้อ้มลูตามทีไ่ดล้งทะเบียนไว ้และบญัชีฝากพนัธบตัรมีเลขท่ีบญัชตีามที่ระบุดา้นล่างนี ้ 

หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
 

 -  -  

ขา้พเจา้ขอซือ้พนัธบตัรออมทรพัย ์รุน่สขุใจใหอ้อม ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย  จ ำนวนเงิน/บำท  
ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระเงินค่าจองซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบ) 
เลขท่ีเช็ค …………………………………..……. ธนาคาร ………………………………………….……. สาขา ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี …………………………………..……. 

 

 

ในกรณีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามที่ระบุดา้นล่างนีใ้นวนัที่จองซือ้พนัธบตัร เพื่อช าระคา่จองซือ้พนัธบตัรตามจ านวนเงินดงักล่าวขา้งตน้  
ชื่อบญัชี ……………………………………………… บญัชีเลขที ่………..…………………………..……. ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา ………………………………………….…………………..…… 
       ลายมือชื่อที่ใชก้บับญัชีเงินฝาก   
หมายเหต ุ
 
 
 

1) บญัชีเงินฝากที่ใชช้ าระค่าจองซือ้พนัธบตัรตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ที่ผูกกบับญัชีฝากพนัธบตัรเท่านัน้ 
2) หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวตามจ านวนที่ระบุขา้งตน้เพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรได ้ผูเ้สนอซือ้จะเสียสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้  
3) ในกรณีที่มีการหกัเงนิจากบญัชเีงินฝากเพือ่ช าระค่าจองซือ้พนัธบตัร หรือมกีารช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรดว้ยวิธีอ่ืนแลว้ แตผู่เ้สนอซือ้ไม่ไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้ หรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซือ้ ผูเ้สนอซือ้จะไดร้บัเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่

ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนเขา้บญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ 
4) ในกรณีช าระดว้ยเช็ค (วนัที่ 20 ธันวาคม 2565 ไม่รบัช าระดว้ยเชค็) เช็คดงักล่าวจะตอ้งเรียกเก็บไดใ้นส านกัหกับญัชเีดยีวกบัสาขาทีร่บัค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะตอ้งขีดคร่อมและสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั 

รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA)” ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ 
5) ก าหนดเวลารบัช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบุในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ดอกเบีย้จะเริ่มนบัตัง้แตว่นัที่ซือ้ เวน้แต่ ในกรณีช าระค่าจองซือ้ดว้ยเช็ค ดอกเบีย้จะเริม่นบัในวนัท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได ้  

ขา้พเจา้รบัทราบว่าการซือ้พนัธบตัรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) จะระบุชือ่ไดเ้พียงหน่ึงชื่อเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบัตร คือ  ส  านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ขา้พเจา้ขอฝากพนัธบัตรดงักล่าวไวก้บัธนาคาร โดยขอให้
น าพนัธบตัรท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรฝากเขา้บญัชีฝากพนัธบตัรตามท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้  
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรบัทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้กอ่นการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาขอ้มลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และขา้พเจา้เขา้ใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนโดยใชข้อ้มลูต่าง ๆ ดังกล่าวดว้ยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผูห้นึ่งผูใ้ด หรือของธนาคาร หรือเจา้หนา้ที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าเสนอซือ้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง  
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื่อช าระค่าจองซือ้พันธบตัร หรือการช าระค่าจองซือ้พันธบัตรดว้ยวิธีอ่ืน ยงัไม่ใช่การจดัสรรพันธบัตร โดยธนาคารจะแจง้ไปยงัหมายเลขโทรศัพทม์ือถือตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่ธนาคารไดร้บัผลการจดัสรรดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) 
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได ้และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ หรือตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรร  โดยขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าการซือ้พนัธบตัรของขา้พเจา้อาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรบัคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ) ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวนี ้ 
ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พันธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และจะส่งขอ้มูลต่อใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยผูเ้ป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูท้  าหนา้ที่รบัฝาก
หลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบตัรของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้ านกังานบริหารหนีส้าธารณะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาตราสารหนีข้องรฐับาล  
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy  
ขา้พเจา้รบัทราบว่าธนาคาร ในฐานะผูจ้ดัจ าหน่ายพันธบตัร จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลภายใตเ้อกสารนี ้และจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ ผูอ้อกพนัธบตัร นายทะเบียน และผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้พันธบตัรของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดงักล่าวที่เว็บไซตข์องหน่วยงาน 
หรอืช่องทางอ่ืนใดที่หน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว ้เวน้แต่หน่วยงานดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้เป็นนิติบุคคล ขา้พเจา้ยินยอมใหธ้นาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลภายใตเ้อกสารนี ้(ซึ่งไม่ใช่ขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ใหแ้ก่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงคใ์นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้งัคบักบัธนาคาร และ/หรือ ใหแ้ก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธด์ว้ย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนการใหบ้ริการของธนาคารแก่ขา้พเจา้ 
ธนาคารอาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กบัธนาคาร และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรอื บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลขอ้มลูเกี่ยวกบัขา้พเจา้ และ/หรือ รายการการใชบ้ริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการของขา้พเจา้ เพื่อประโยชนใ์น
การปรบัปรุงและการใหบ้ริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใชบ้ริการ โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไมโ่ตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือ ขอ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้ตามกฎหมาย   
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเขา้ใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่นและสิทธิของท่านที่เว็บไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 

 
                                                                                                                             ลงช่ือ ...............................................................................................ผู้เสนอซือ้    

                                                                                                     (................................................................................................)     
                                                                                                                                                           

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผูแ้นะน าการลงทุนดา้นหลกัทรพัย ์ 

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที่ทะเบียน                                      
 

 

 

วนัที่   …...…………………………….…… 

 
 
 ผูอ้นุมตัิ  

ผูร้บัเงิน  

ผูบ้นัทึกรายการ  

แผ่นท่ี 2 : ส ำหรับธนำคำร – ส่งทีมปฏบิัตกิำรกำรลงทุนและช ำระรำคำ 

https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy
http://www.scb.co.th/


  

ดาวนโ์หลดเอกสารรูก้่อนซือ้ 

(เพื่อใชร้บัผลการจดัสรรพนัธบตัรทาง SMS) 

 

ค ำเสนอขอซือ้พันธบัตร  

พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงกำรคลัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 มูลค่ำท่ีตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท จองซือ้ขั้นต ่ำ 1,000 บำท ทวีคูณ 1,000 บำท 

ระยะเวลำยื่นค ำเสนอขอซือ้ระหว่ำงวันท่ี 19 – 20 ธันวำคม 2565 
ใช้วิธีกำรจดัสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served  

 
 รุ่นอำยุ 10 ปี (SB32DA) ครบก ำหนดไถ่ถอนวันท่ี 19 ธันวำคม 2575 (ส ำหรับนิติบุคคลท่ีไม่แสวงหำก ำไรเท่ำน้ัน)  ค ำเสนอซือ้เลขท่ี 3 -  -  

 

ผู้เสนอซือ้พันธบัตรโปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  
ผู้เสนอซือ้พันธบัตรจะต้องเป็นผู้มีสิทธิซือ้ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือชีช้วนเท่ำน้ัน 

ผูเ้สนอซือ้                    นิติบคุคล ประเภท  สภากาชาดไทย  มลูนิธิ  สมาคม   สหกรณ ์   วดั     สถานศกึษาของรฐั  โรงพยาบาลของรฐั                                  
                                                                    นิติบคุคลอาคารชดุ  นิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรร  นติบิคุคลอื่นที่ไม่มีวตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาก าไร  
                                          นิติบคุคล ชื่อ      …………………………………………………………………….................                         ระบหุมายเลขโทรศพัทม์ือถือ   ………………………… 

ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารรูก้่อนซือ้พนัธบตัร (Factsheet) แลว้ และ (โปรดเลือก)   ไมป่ระสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน    ไดร้บัหนงัสือชีช้วนเป็นรูปเล่มหรือรูปแบบอื่นตามที่ก าหนด (ถา้มี) 
ขา้พเจ้าเข้าใจและยอมรบัว่าในการซือ้พันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (“พันธบัตร”) นี ้ขา้พเจา้จะต้องลงทะเบียนข้อมูลและได้เปิดบัญชีฝากพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร 
(Scripless) เพื่อฝากเฉพาะพันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยกระทรวงการคลงั/ธนาคารแห่งประเทศไทย (“บัญชีฝำกพันธบัตร”) กับธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“ธนำคำร”) ก่อน โดยในการซือ้พันธบตัรนี ้
ขา้พเจา้ตกลงใหใ้ชข้อ้มลูตามทีไ่ดล้งทะเบียนไว ้และบญัชีฝากพนัธบตัรมีเลขท่ีบญัชตีามที่ระบุดา้นล่างนี ้ 

หมำยเลขบัญชีฝำกพันธบัตร 
 

 -  -  

ขา้พเจา้ขอซือ้พนัธบตัรออมทรพัย ์รุน่สขุใจใหอ้อม ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

จ ำนวนพันธบัตรท่ีซือ้/หน่วย  จ ำนวนเงิน/บำท  
ตวัเลข   ตวัเลข   

ตวัอกัษร  ตวัอกัษร  
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระเงินค่าจองซือ้พนัธบตัรดงักล่าวโดย  เช็คบุคคล  เช็คธนาคาร  หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบ) 
เลขท่ีเช็ค …………………………………..……. ธนาคาร ………………………………………….……. สาขา ………………..………………………..……. ลงวนัท่ี …………………………………..……. 

 

 

ในกรณีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ขา้พเจา้ขอใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามที่ระบุดา้นล่างนีใ้นวนัที่จองซือ้พนัธบตัร เพื่อช าระคา่จองซือ้พนัธบตัรตามจ านวนเงินดงักล่าวขา้งตน้  
ชื่อบญัชี ……………………………………………… บญัชีเลขที ่………..…………………………..……. ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา ………………………………………….…………………..…… 
       ลายมือชื่อที่ใชก้บับญัชีเงินฝาก   
หมายเหต ุ
 
 
 

1) บญัชีเงินฝากที่ใชช้ าระค่าจองซือ้พนัธบตัรตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ที่ผูกกบับญัชีฝากพนัธบตัรเท่านัน้ 
2) หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวตามจ านวนที่ระบุขา้งตน้เพื่อช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรได ้ผูเ้สนอซือ้จะเสียสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้  
3) ในกรณีที่มีการหกัเงนิจากบญัชเีงินฝากเพือ่ช าระค่าจองซือ้พนัธบตัร หรือมกีารช าระค่าจองซือ้พนัธบตัรดว้ยวิธีอ่ืนแลว้ แตผู่เ้สนอซือ้ไม่ไดร้บัจดัสรรพนัธบตัรที่จองซือ้ หรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซือ้ ผูเ้สนอซือ้จะไดร้บัเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่

ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ คืนเขา้บญัชีเงินฝากของผูเ้สนอซือ้ 
4) ในกรณีช าระดว้ยเช็ค (วนัที่ 20 ธันวาคม 2565 ไม่รบัช าระดว้ยเชค็) เช็คดงักล่าวจะตอ้งเรียกเก็บไดใ้นส านกัหกับญัชเีดยีวกบัสาขาทีร่บัค าเสนอขอซือ้ และเช็คดงักล่าวจะตอ้งขีดคร่อมและสั่งจ่าย “บญัชีจองซือ้พนัธบตัรออมทรพัยข์องกระทรวงการคลงั 

รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA)” ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ยื่นค าเสนอขอซือ้ 
5) ก าหนดเวลารบัช าระเงินเป็นไปตามวนัและเวลาที่ระบุในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ดอกเบีย้จะเริ่มนบัตัง้แตว่นัที่ซือ้ เวน้แต่ ในกรณีช าระค่าจองซือ้ดว้ยเช็ค ดอกเบีย้จะเริม่นบัในวนัท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได ้  

ขา้พเจา้รบัทราบว่าการซือ้พนัธบตัรแบบไรใ้บตราสาร (Scripless) จะระบุชือ่ไดเ้พียงหน่ึงชื่อเท่านัน้  โดยสถานท่ีจดทะเบียนพนัธบัตร คือ  ส  านกังานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (001) และ ขา้พเจา้ขอฝากพนัธบัตรดงักล่าวไวก้บัธนาคาร โดยขอให้
น าพนัธบตัรท่ีขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรฝากเขา้บญัชีฝากพนัธบตัรตามท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้  
ขา้พเจา้เขา้ใจถึงลกัษณะความเสี่ยงและรบัทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนดงักล่าวนี ้กอ่นการตดัสินใจในการลงทุนนี ้ขา้พเจา้ไดใ้ชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาขอ้มลูที่เกี่ยวกบัพนัธบตัรนีแ้ละความเสี่ยงในการลงทุน และขา้พเจา้เขา้ใจใน
ความเสี่ยงของการลงทุนเป็นอย่างดี  ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจในการลงทุนโดยใชข้อ้มลูต่าง ๆ ดังกล่าวดว้ยตนเอง ไม่ใช่โดยค าแนะน า ชีช้วน หรือชกัจูงของผูห้นึ่งผูใ้ด หรือของธนาคาร หรือเจา้หนา้ที่ของธนาคารมาเป็นพืน้ฐาน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตวัแทน
จ าหน่าย หรือเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าเสนอซือ้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการลงทุนทัง้ปวง  
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื่อช าระค่าจองซือ้พันธบตัร หรือการช าระค่าจองซือ้พันธบัตรดว้ยวิธีอ่ืน ยงัไม่ใช่การจดัสรรพันธบัตร โดยธนาคารจะแจง้ไปยงัหมายเลขโทรศัพทม์ือถือตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่
ธนาคารก าหนด ภายหลงัจากที่ธนาคารไดร้บัผลการจดัสรรดงักล่าวจากกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) 
ขา้พเจา้รบัทราบว่า การซือ้พนัธบตัรไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถขอคืนเงินได ้และตกลงวา่จะซือ้พนัธบตัรตามจ านวนที่แสดงความประสงคข์า้งตน้ หรือตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรร  โดยขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าการซือ้พนัธบตัรของขา้พเจา้อาจถูกปฏิเสธไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน และยินยอมรบัคืนเงิน (โดยไม่มีดอกเบีย้ ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ) ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลง และยินยอมผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขของการเสนอขายพนัธบตัรดงักล่าวนี ้ 
ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในค าขอซือ้/ใบจองซือ้พันธบตัร ผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย และจะส่งขอ้มูลต่อใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยผูเ้ป็นนายทะเบียน บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูท้  าหนา้ที่รบัฝาก
หลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตาม ค าขอซือ้พนัธบตัรของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้ านกังานบริหารหนีส้าธารณะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาตราสารหนีข้องรฐับาล  
รายละเอียดอ่ืน ๆ และสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy  
ขา้พเจา้รบัทราบว่าธนาคาร ในฐานะผูจ้ดัจ าหน่ายพันธบตัร จะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลภายใตเ้อกสารนี ้และจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ ผูอ้อกพนัธบตัร นายทะเบียน และผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อปฏิบตัิตามค าขอซือ้พันธบตัรของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล และรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการท าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของหน่วยงานดงักล่าวที่เว็บไซตข์องหน่วยงาน 
หรอืช่องทางอ่ืนใดที่หน่วยงานดงักล่าวก าหนดไว ้เวน้แต่หน่วยงานดังกลา่วไมอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ในกรณีที่ขา้พเจา้เป็นนิติบุคคล ขา้พเจา้ยินยอมใหธ้นาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลภายใตเ้อกสารนี ้(ซึ่งไม่ใช่ขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ใหแ้ก่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงคใ์นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใชบ้งัคบักบัธนาคาร และ/หรือ ใหแ้ก่นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธด์ว้ย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนการใหบ้ริการของธนาคารแก่ขา้พเจา้ 
ธนาคารอาจมีการบนัทึกบทสนทนาระหว่างขา้พเจา้กบัธนาคาร และ/หรือ จดัเก็บ และ/หรอื บนัทึก และ/หรือ ประมวลผลขอ้มลูเกี่ยวกบัขา้พเจา้ และ/หรือ รายการการใชบ้ริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการของขา้พเจา้ เพื่อประโยชนใ์น
การปรบัปรุงและการใหบ้ริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใชบ้ริการ โดยขา้พเจา้ตกลงและจะไมโ่ตแ้ยง้การใชบ้นัทึกการสนทนา และ/หรือ ขอ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งอิงต่อขา้พเจา้ตามกฎหมาย   
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเขา้ใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่นและสิทธิของท่านที่เว็บไซตข์องธนาคาร www.scb.co.th 

 
                                                                                                                             ลงช่ือ ...............................................................................................ผู้เสนอซือ้    

                                                                                                     (................................................................................................)     
                                                                                                                                                           

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร  
 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผูแ้นะน าการลงทุนดา้นหลกัทรพัย ์ 

                                                                           (………………………………..…………….....………….)          
                                                                           …………………………………………………….……     เลขที่ทะเบียน                                      
 

 

 

วนัที่   …...…………………………….…… 

 
 
 ผูอ้นุมตัิ  

ผูร้บัเงิน  

ผูบ้นัทึกรายการ  

แผ่นท่ี 3 : ส ำหรับผู้เสนอซือ้ 

https://www.pdmo.go.th/th/policy/privacy_policy
http://www.scb.co.th/

