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พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนสงความสุขของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หนังสือชี้ชวนการจำหนาย 

พันธบัตรออมทรัพยพเิศษรุนสงความสุขของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนสงความสุขของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “พันธบัตร” โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

รุนอายุ 3 ป (SBST251B) 

อัตราดอกเบี้ยแบบข้ันบันได 

ปท่ี 1   รอยละ 1.60 ตอป 

ปท่ี 2   รอยละ 1.80 ตอป 

ปท่ี 3   รอยละ 2.30 ตอป 

(เฉลี่ยรอยละ 1.90 ตอป) 
 

2. กระทรวงการคลังจะจัดจำหนายพันธบัตร วงเงิน 30,000 ลานบาท จำหนายใหกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยโดยมีเง่ือนไขการจำหนายดังน้ี 

ชวงท่ี /2 วันท่ีจำหนาย 
จำนวนวัน 

ท่ีจำหนาย 
ผูมีสิทธิ์ซื้อ วงเงินจำหนาย 

วงเงินซื้อตอรายรวมทุกธนาคาร 

(ไมจำกัดจำนวนคร้ังท่ีเขาซื้อ) 

ขั้นต่ำ ขั้นสูง 

1 17 ม.ค. – 18 ม.ค. 65 2 วัน บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 

หรือมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  

ที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป /1 

30,000 ลานบาท 1,000 บาท 5,000,000 บาท 

2 19 ม.ค. – 23 ม.ค. 65 5 วัน บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 

หรือมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  

(รวมอายุ 60 ปข้ึนไป) 

วงเงนิจำหนาย 

ที่เหลือจากชวงที่ 1 

1,000 บาท 5,000,000 บาท 

3 24 ม.ค. – 31 ม.ค. 65 8 วัน บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย 

หรือมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  

(รวมอายุ 60 ปข้ึนไป) 

วงเงนิจำหนาย 

ที่เหลือจากชวงที่ 2 

1,000 บาท ไมจำกัด 

    30,000 ลานบาท   

หมายเหตุ /1 ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป หมายถึง ผูท่ีเกิดกอนหรือภายในป พ.ศ. 2505 

 /2 ชวงท่ี 1 เปดจำหนายต้ังแตเวลา 8.30 น. ของวันท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันท่ี 18 มกราคม 2565 

     ชวงท่ี 2 เปดจำหนายต้ังแตเวลา 8.30 น. ของวันท่ี 19 มกราคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันท่ี 23 มกราคม 2565 

     ชวงท่ี 3 เปดจำหนายต้ังแตเวลา 8.30 น. ของวันท่ี 24 มกราคม 2565 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันท่ี 31 มกราคม 2565 

     ท้ังนี้ วงเงินจำหนายแตละชวงไมนับรวมกนั หากชำระดวยเช็คตองทำรายการไมเกินเวลาปดเคลียร่ิงเชค็ของแตละสาขา 
 

• ลำดับการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพยใชวิธีการแบบ First-Come, First-Served (มากอนไดรับสิทธิ์กอน)  

หากวงเงินจำหนายหรือวงเงินซ้ือตอรายรวมทุกธนาคารคงเหลือนอยกวาวงเงินที่ซ้ือ ผูซ้ือจะไมไดรับการจัดสรร

และธนาคารตัวแทนจำหนายจะคืนเงินใหผูซ้ือทั้งจำนวนโดยไมมีการจายดอกเบี้ย 

• ผูซ้ือที่ดำเนินการซ้ือพันธบัตรและไดรับการจัดสรรแลวจะยกเลิกการซ้ือและขอเงินคืนไมได 

• กรณีตรวจพบภายหลังวาเปนการซ้ือท่ีผิดเง่ือนไข ธนาคารตัวแทนจำหนายจะคืนเงินใหผูซ้ือท้ังจำนวนโดยไมมี

การจายดอกเบี้ย  

 

/พันธบัตร... 
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พันธบัตรรุนอายุ 3 ป (SBST251B) อัตราดอกเบ้ียแบบขั้นบันได จำหนายใหกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยระหวางวันที่ 17 - 31 มกราคม 2565 ผานระบบอินเทอรเน็ต Mobile Application 

และเคานเตอรทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำหนาย 4 แหง ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

ต้ังแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2565 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งน้ี ในการ

จำหนายพันธบัตรใหคำนึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ตามวิธีการของแตละธนาคาร

ตัวแทนจำหนาย สำหรับการซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต Mobile Application ผูซื้อที่ไมเคยลงทะเบียนพันธบัตร

ตองติดตอสาขาเพ่ือขอลงทะเบียนพันธบัตรกอนทำรายการซื้อ ยกเวนกรณีทำรายการซื้อผานธนาคารกรุงไทย 

และธนาคารกสิกรไทยไมตองลงทะเบียนพันธบัตร 

3. ผูออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “กค.”  

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน : ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ธปท.” 

5. ตัวแทนจำหนายและผูรบัฝากพันธบัตรจากผูถือกรรมสิทธิ์ในพนัธบัตร : 

 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน) 

    ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ธนาคาร” 

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

7. ราคาจำหนายและวงเงนิซื้อขั้นต่ำ-ขัน้สูง   

ราคาจำหนาย หนวยละ 1,000 บาท และซื้อเพ่ิมเปนจำนวนเทาของ 1,000 บาท วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท 

(1 หนวย) สำหรับวงเงินซื้อขั้นสูงของการจำหนายชวงที่ 1 – ชวงที่ 3 ใหเปนไปตามขอ 2 

8. ผูมีสิทธิ์ซื้อ  

 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

9. วิธีการซื้อพันธบัตร  

 ผูซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ไมเคยมีประวัติการซื้อพันธบัตรออมทรัพยกับธนาคารมากอน

ตองลงทะเบียน และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย) โดยช่ือ

บัญชีฝากหลักทรัพยตองตรงกับช่ือบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบ้ียและเงินตน 

การลงทะเบียน ใชหลักฐาน ดังน้ี (ตามเอกสารประกอบการลงทะเบียน) 

 1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

 2.  สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผูซื้อ

ที่เปดบัญชีไวกบัธนาคาร พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง ในกรณีทีไ่มมบัีญชีเงินฝากผูซื้อตองเปดบัญชีใหม 

ทั้งน้ี ตองเปนบัญชีของธนาคารที่ทำรายการซื้อเทาน้ัน  

 ผูซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ไมเคยมีประวัติการซื้อและประสงคซื้อพันธบัตรออมทรัพย 

กับธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยสามารถทำรายการซื้อโดยไมตองลงทะเบียน กรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝาก

ผูซื้อตองเปดบัญชีใหม ทั้งน้ี ตองเปนบัญชีของธนาคารที่ซื้อเทาน้ัน 

 /10. ... 
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10. การชำระเงิน 

กรณีซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application 

ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทำรายการ โดยดอกเบ้ียจะเริ่มนับต้ังแตวันที่

ทำธุรกรรม ยกเวนกรณีซื้อหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ หรือซื้อในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท.  

ดอกเบ้ียจะเริ่มนับต้ังแตวันทำการถัดไป ทั้งน้ี วงเงินซื้อขั้นสูงที่ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile 

Application เปนไปตามแตละธนาคารประกาศหรือกำหนด 

กรณีซื้อผานเคานเตอร 

 สามารถชำระไดทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค 

 1. กรณีชำระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชำระกอนเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ ดอกเบ้ียจะเริ่ม

นับต้ังแตวันที่ซื้อ หากชำระหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ หรือในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท. 

ดอกเบ้ียจะเริ่มนับต้ังแตวันทำการถัดไป 

         2. กรณีชำระดวยเช็ค  (ต้ังแต 28 มกราคม 2565 หลังเวลา 12.00 น. ไมรับชำระดวยเช็ค) 

• สั่งจาย “บญัชจีองซื้อพันธบตัรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 3 ป”  

• ลงวันที่ไมเกินวันที่ซื้อ    

ดอกเบ้ียจะเริ่มนับต้ังแตวันทำการที่ทราบผลวาเช็คสามารถเรียกเก็บเงินได  

 ทั้งน้ี เง่ือนไขการชำระเงินดังกลาวเปนไปตามที่แตละธนาคารกำหนด  

11. การระบุชือ่ผูถือกรรมสทิธิ์ในพนัธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)   

 ในการซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อระบุช่ือไดเพียงหน่ึงช่ือเทาน้ัน โดยช่ือผูถือกรรมสิทธ์ิ

จะตองตรงกับช่ือบัญชีฝากหลักทรัพย และช่ือบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบ้ียและเงินตน 

 หากผูถือกรรมสิทธิ์เปนผูเยาว สามารถซื้อพันธบัตรไดโดยใชชื่อผูเยาว (คนเดียวเทานั้น) และในการเปด

บัญชีฝากหลักทรัพย ตองมีผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมใหความยินยอมเนื่องจากยังไมบรรลุนิติภาวะ 

และหากตองการถอนหลักทรัพย ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมจะตองใหความยินยอมเชนกัน ทั้งน้ี บัญชี

เงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบ้ียและเงินตนจะตองเปนช่ือผูเยาวเทาน้ัน อยางไรก็ดี เมื่อมีการถอนหลักทรัพย 

ออกจากระบบไรใบตราสาร (Scripless) มาเปนพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะออกใบพันธบัตร 

จดทะเบียนในนามของผู เยาวโดยผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม ซึ่งในทางกฎหมายกรรมสิทธ์ิ 

ในใบพันธบัตรฉบับน้ีจะเปนของผูเยาว 

12. การระบุวันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พนัธบัตรในบัญชีฝากหลักทรพัย  

 วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพยเปนวันเดียวกันกับวันที่ กค. ไดรับเงิน

จากธนาคาร 

13. หลักฐานที่ไดรับจากการซื้อพันธบัตร 

- กรณีซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application ผูซื้อจะไดรับหลักฐานการทำรายการตามบริการ

ของแตละธนาคารกำหนด 

- กรณซีื้อผานเคานเตอร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 

 

/- สำหรับ… 
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 - สำหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยอาจออกใหในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซื้อไมเกิน 2 วันทำการ (ไมรวมเวลาจัดสง

ทางไปรษณีย) ขึ้นอยูกับพิธีปฏิบัติภายในของแตละธนาคาร สำหรับผูถือกรรมสิทธ์ิที่มี Bond Book แลว 

สามารถนำ Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันไดที่ธนาคารที่ทำการซื้อหลังจากวันที่ซื้อ 

2 วันทำการ เพ่ือใหผูถือกรรมสิทธ์ิสามารถนำไปใชอางอิงสำหรับการทำธุรกรรมได ทั้งน้ี เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัย 

ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันในโอกาสแรก 

รายการที่แสดงใน Bond Book เปนรายการซื้อที่แสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่ 

จดทะเบียน และในวันที่ทำรายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของแตละธนาคาร  

โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกับรายการที่บันทึกไวที่ธนาคาร ทั้งน้ี จะแสดงเฉพาะพันธบัตร 

ออมทรัพยแบบไรใบตราสาร (Scripless) ต้ังแตรุนพันธบัตรออมทรัพย พิ เศษของกระทรวงการคลัง  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ซื้อผานธนาคารเทาน้ัน สำหรับการจายคืนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกำหนด 

ไถถอน กระทรวงการคลังจะจายคืนตามราคาตรา (Par Value) 

14. การใชพันธบัตรเปนหลกัประกัน 

 ผูถือกรรมสิทธ์ิสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน การประกัน

ทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได 

ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลน้ัน ๆ โดยจะตองติดตอธนาคาร

ที่ผูถือกรรมสิทธ์ิทำรายการซื้อ เพ่ือขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีคาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร 

รายละเอียดตามขอ 15  

15. คาธรรมเนียมตาง ๆ จากการทำธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบตัรของผูถือกรรมสิทธิ ์

ประเภทธุรกรรม 

ผูเรียกเก็บ 

ศูนยรับฝาก 

(ตอรายการไมรวม VAT) 

ธปท. 

 (ไมคิด VAT) 

ธนาคาร 

(ตอรายการ รวม VAT) 

กรณีไรใบตราสาร (Scripless)    

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless 

เพ่ือขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท บุคคลธรรมดา 

20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล 

100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ Scripless 

(ภายหลังการถอนแลวตองการนำฝากใหม) 

10 บาท 10 บาท/รายการ • กรณีลูกคาเดิมของธนาคาร คดิ 200 บาท 

• กรณีเปนลูกคารายใหมของธนาคารคิด 

250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรกอนวันครบ 

กำหนดไถถอน 
- - ไมคิดคาธรรมเนียม 

 
 
 
 
 

/ประเภท… 
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ประเภทธุรกรรม 

ผูเรียกเก็บ 

ศูนยรับฝาก 

(ตอรายการไมรวม VAT) 

ธปท. 

 (ไมคิด VAT) 

ธนาคาร 

(ตอรายการ รวม VAT) 

(4) การโอนกรรมสิทธิ ์ - - • กรณี โอนระหวางลูกค าเดิมที่ ซื้ อผ าน

ธนาคารเดียวกัน ไมคิดคาธรรมเนียม 

• กรณีลูกคาเดิมโอนใหกับลูกคารายใหม 

คิดคาธรรมเนียมการโอนจากลูกคาใหม 

250 บาท 

(5) การขอแกไขชื่อทีจ่ดทะเบยีนกรรมสิทธิ์

ในพันธบัตร ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ย 

และเงินตน 

- - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(6) การขอออกสมุดพันธบตัรฯ (Bond Book) 

ใหม (ยกเวน กรณีสมุดเต็ม) 

- - คิดค าธรรมเนี ยมการออกสมุดพันธบั ตร 

(Bond Book) ใหม  ตามอัตราที่ ธนาคาร

ประกาศ (เลมละ 50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดคาธรรมเนียมการจัดทำหนังสือรับรองยอด

พันธบ ัตร ตามอัตราที ่ธนาคารประกาศ 

(ฉบับละ 50 - 200 บาท)  

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(9) การขอแกไขบัญชีรับคาเงินตน/ดอกเบี้ย

พันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได 

100 บาท 

 (ไมคิด VAT) 

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    

การทำธุรกรรม : โอน ใชเปนหลักประกัน  

ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหนวยพันธบัตร 

ขอออกพันธบัตรใหมหรือแทนพันธบัตร

ชำรุด ส ูญหาย  ขอเปลี ่ยนชื ่อ ชื ่อสกุล  

ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา  

20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  

100 บาท/ฉบับ 

- 

16. การขายพนัธบัตรกอนวันครบกำหนดไถถอน  

 ผูถือกรรมสิทธ์ิสามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกำหนดไถถอนได โดยสามารถกระทำไดต้ังแตวันที่  

17 เมษายน 2565 เปนตนไป ดังนี้  

 16.1 พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกำหนดไดที่ธนาคาร 

ที่ผูถือกรรมสิทธ์ิทำรายการซื้อตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกำหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทยจะมีการกำหนดราคามาตรฐาน) 

 16.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกำหนดใหแกสถาบันการเงิน 

หรือบุคคลอ่ืนตามราคาที่ตกลงกัน  

 ทั้งน้ี การขายพันธบัตรไมสามารถกระทำไดต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนตามที่ ธปท. ประกาศ

กำหนด  

 

/17. … 
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17. การทำธุรกรรมภายหลังการซ้ือพันธบัตรจากธนาคาร 

 ผูถือกรรมสิทธ์ิสามารถทำธุรกรรมตาง ๆ เชน การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธ์ิ ฯลฯ โดยสามารถกระทำ

ไดตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2565 เปนตนไป ยกเวนการดำเนินการเรื่องตาง ๆ เชน การโอนทางมรดก  

การแบงทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการหยา การลมละลาย การชำระบัญชี การใชเปนหลักประกัน ใหกระทำได

หลังจากวันที่ทำรายการซื้อแลว 2 วันทำการ ทั้งน้ี การโอนกรรมสิทธ์ิและการใชเปนหลักประกันไมสามารถ

กระทำไดต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด 

 ในการทำธุรกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถดำเนินการได ดังน้ี 

17.1 พนัธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)  

  ผูถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) หากประสงคจะดำเนินการเรื่องตาง ๆ  

เชน ถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ ใหติดตอธนาคารที่ผู ถือกรรมสิทธิ์ทำรายการซื้อ โดยเปนไปตามพิธีปฏิบัติ 

ของธนาคาร และศูนยรับฝาก ดังน้ี 

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพ่ือขอออกใบพันธบัตร 

   ผูถือกรรมสิทธ์ิตองกรอกแบบฟอรมการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเปนใบพันธบัตร

พรอมแนบ Bond Book สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนผูมีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร ตามขอ 15  

  (2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแลวตองการนำฝากใหม) 

   ผูถือกรรมสิทธ์ิตองกรอกแบบฟอรมการฝากพันธบัตร พรอมแนบใบพันธบัตร สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

ผูมีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามขอ 15  

  (3)  การขายพันธบัตรกอนวันครบกำหนดไถถอน 

   ผูถือกรรมสิทธ์ิตองดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนกอนกำหนดของธนาคาร ทั้งน้ี ราคาขาย

จะขึ้นอยูกับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาว 

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิ 

   การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทำได โดยอาจเปนการ

โอนใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน แตไมสามารถโอน

กรรมสิทธ์ิระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองนำ Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว 

และตองกรอกแบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธ์ิ พรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมใน

การโอนกรรมสิทธ์ิระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งน้ี หากเปนการโอน

กรรมสิทธ์ิระหวางลูกคาเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิจากลูกคารายใหม 

250 บาท ตอรายการ รวม VAT 
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    (5) การขอแกไขช่ือที่จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร ที่อยู บัญชีรับดอกเบ้ียและเงินตน 

   ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมีอำนาจลงนาม 

(กรณีนิติบุคคล) สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อ่ืน ๆ แลวแตกรณี  โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว  

   (6) การขอออก Bond Book ใหม 

   ผูถือกรรมสิทธ์ิตองกรอกแบบฟอรมการขอออก Bond Book ใหม พรอมแนบสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมีอำนาจ

ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) หรือใบแจงความ (กรณี Bond Book สูญหาย) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม การออก 

Bond Book ใหม ตามขอ 15 

  (7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 

   ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พรอมแนบสำเนา 

บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

ผูมีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมการจัดทำหนังสือรับรองยอดพันธบัตร  

ตามขอ 15 

 (8) การขออายัดพันธบัตร 

   ธนาคารจะดำเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของสวนราชการ หรือผูมีอำนาจตามกฎหมาย 

เชน กรมสรรพากร เจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการอายัด

พันธบัตรดังกลาว 

  (9) การขอแกไขบัญชีรับคาเงินตน/ดอกเบ้ียพันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได 

   ธนาคารจะดำเนินการสงขอมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหมใหกับศูนยรับฝาก โดยศูนยรับฝาก 

คิดคาธรรมเนียมการขอแกไข กรณีเขาบัญชีไมได ตามขอ 15  

17.2 พนัธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 

 หากประสงคจะทำธุรกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผูถือกรรมสิทธ์ิ

ไมประสงคจะไปดำเนินการเก่ียวกับธุรกรรมตาง ๆ ดวยตนเองที่ ธปท. ใหธนาคารรับเรื่องจากผูถือกรรมสิทธ์ิ

และดำเนินการดังตอไปน้ี เพ่ือสงเรื่องตอให ธปท. ดำเนินการตอไป 

 17.2.1 การโอนกรรมสิทธ์ิ 

 17.2.2 การใชเปนหลักประกันและถอนหลักประกัน 

 17.2.3 การขอแกไขช่ือจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธ์ิ 

 17.2.4 การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ 

ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแยกพันธบัตรเปนฉบับยอย ๆ ได แตราคาพันธบัตรที่แยกเปน 

ฉบับยอย ๆ แลวจะตองเปนจำนวนเต็มพัน  

 

 

/17.2.5 … 
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 17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหมกรณสีูญหาย 

 17.2.6 การย่ืนไถถอนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกำหนด 

การใหบริการแกผู ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามขอ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกลาวขางตน  

ผูถือกรรมสิทธ์ิสามารถแจงความจำนงไดโดยตรงที่ ธปท. สำนักงานใหญ หรือสำนักงานภาค แตหากติดตอผาน

ธนาคาร ธปท. จะดำเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคาร โดยผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองชำระคาธรรมเนียมใหแก 

ธปท. สำหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสำหรับผูถือกรรมสิทธ์ิประเภทอ่ืนฉบับละ 100 บาทหรือตามที่ 

ธปท. จะกำหนดภายหลัง ยกเวนการยื่นไถถอนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกำหนด ธปท. ไมเก็บคาธรรมเนียม 

ทั้งน้ี ธนาคารสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการดังกลาวจากผูถือกรรมสิทธ์ิเพ่ิมอีกฉบับละ 10 บาท 

18. การจายดอกเบี้ย 

18.1 จายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ในวันที่ 17 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกป

จนกวาพันธบัตรจะครบกำหนดไถถอน โดยจายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 เมษายน 2565 การคำนวณ

ดอกเบ้ียคำนวณจากมูลคาตามราคาตราของพันธบัตร โดยใชหลักเกณฑหน่ึงปมี 365 วัน และนับตามจำนวน

วันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่เกิดขึ้นจริง ใหนับตามรายละเอียดการชำระเงินขอ 10) เศษของหน่ึงสตางคใหปด

ทิ้ง หากวันครบกำหนดจายดอกเบ้ียตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนไปจายในวันทำการถัดไป โดยไมนับวันหยุด

ตามประกาศ ธปท. ดังกลาวเขารวมเพ่ือคำนวณดอกเบ้ียในงวดที่ถึงกำหนดจายดอกเบ้ีย ยกเวนการจาย

ดอกเบ้ียงวดสุดทายใหคำนวณดอกเบ้ียจนถึงวันกอนวันไถถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป  

18.2 ธปท. จะโอนดอกเบ้ียเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝาก

ประจำ) ของผูถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก (กรณีไรใบตราสาร) หรือตามรายช่ือทาง

ทะเบียนของ ธปท. (กรณีมีใบตราสาร) ซึ่งเปนรายช่ือ ณ สิ้นวันทำการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจาย

ดอกเบ้ียตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด 

19. การหักภาษี ณ ที่จาย 

 ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบ้ีย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร 

20. การไถถอนเงนิตนเม่ือครบกำหนด 

 20.1  กำหนดจายคืนเงินตน (วันครบกำหนดไถถอน) ในวันที่ 17 มกราคม 2568 หากวันครบกำหนดไถถอน

ตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนวันครบกำหนดไถถอนเปนวันทำการถัดไป  

20.2  วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนเปนไปตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด 

20.3  การจายคืนเงินตน 

 กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินตนเขาบัญชี

เงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผูถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือที่ไดรับแจง

จากศูนยรับฝาก ซึ่งเปนรายช่ือ ณ สิ้นวันทำการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนตามที่ ธปท. 

ประกาศกำหนด 

 

/กรณีพันธบัตร… 
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  กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจายคืนเงินตนพันธบัตรจะกระทำไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน

ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงแบบคำขอรับคืนเงินตนพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธ์ิกอนวันครบกำหนดไถถอน 

  เอกสารไถถอนประกอบดวย 

(1) คำขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ที่ผูถือกรรมสิทธ์ิไดกรอกขอมูลและลงลายมอืช่ือตามตัวอยางที่ให

ไวกับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ทีค่รบกำหนดไถถอน 

(3) สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผูถือกรรมสิทธ์ิ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ

บัญชีเงินฝากประจำ) ที่รับรองสำเนาถูกตอง 

(4) กรณีบุคคลธรรมดา  - ย่ืนดวยตนเอง แสดงบัตรประจำตัวประชาชน 

 - ไมมาย่ืนดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

   ที่รับรองสำเนาถูกตอง 

กรณีนิติบุคคล  แนบ - สำเนาเอกสารแสดงความเปนนิติบุคคล เชน หนังสือรับรองจากกระทรวง 

 พาณิชยออกไวไมเกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดต้ัง และรายงานการประชุม

ประจำปครั้งลาสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที ่รับรองสำเนาถูกตอง 

โดยผูมีอำนาจลงนาม  และ 

                      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม ที่รับรองสำเนาถูกตอง 

การไถถอนพันธบัตรของผูเยาว  การลงลายมือช่ือในคำขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ใหดำเนินการดังน้ี 

• ผูเยาวอายุต่ำกวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมลงลายมือช่ือ 

• ผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวและผูปกครองหรือผูแทน 

โดยชอบธรรมลงลายมือช่ือรวมกัน 

• ผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ อนุโลมไมตองแจงบรรลุนิติภาวะกอนไถถอน และในคำขอรับคืน

เงินตนพันธบัตรใหระบุบัญชีรับเงินตนเปนช่ือผูเยาวเทาน้ัน โดยผูเยาวและผูปกครองหรือผูแทน 

โดยชอบธรรมลงลายมือช่ือรวมกัน 

หมายเหตุ  - ย่ืนดวยตนเอง ใหแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม 

  และสูติบัตรหรือทะเบียนบานหรือบัตรประจำตัวประชาชนผูเยาว แลวแตกรณี 

  - ไมมาย่ืนดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม และสำเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบานหรือบัตร   

  ประจำตัวประชาชนผูเยาว แลวแตกรณ ีทีร่ับรองสำเนาถูกตอง 

   - ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม ตองเปนผูที่มีช่ืออยูในพันธบัตร 

 การไถถอนพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธ์ิที่ถึงแกกรรม ใหผูจัดการมรดกย่ืนเอกสารไถถอนแทน  

                พรอมคำสั่งศาลต้ังผูจัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 

 

 

/21. 
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21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลีย่นวงเงนิ และกำหนดการจำหนายพนัธบัตร รวมทัง้เงื่อนไข 

     และรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดตามที่เหน็สมควร 

22. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
www.bangkokbank.com 

โทร. 1333 

2.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
www.krungthai.com    

โทร. 0 2111 1111   

3.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
www.kasikornbank.com 

โทร. 0 2888 8888 กด 819 

4.  ธนาคารไทยพาณิชย จำกดั (มหาชน)   
www.scb.co.th 

โทร. 0 2777 7777 

5.  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง www.pdmo.go.th 

โทร 0 2265 8050 ตอ 5311, 5315, 5322 
โทร 0 2271 7999 ตอ 5809, 5820 

6.  ธนาคารแหงประเทศไทย 
www.bot.or.th 
     สำนกังานใหญ ฝายการชำระเงินและพันธบัตร 
     สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม 
     สำนักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
     สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน 

 
 
โทร. 1213 
โทร. 0 5393 1077-8 
โทร. 0 7443 4800 ตอ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475 
โทร. 0 4391 3423, 3425 
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เอกสารประกอบการลงทะเบยีน 

 ผูซื้อตองลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ 

 

บุคคลธรรมดา 

ลำดับ ชื่อเอกสาร 

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบาน 

2 สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) 

ตองเปนช่ือเดียวกับเจาของกรรมสิทธ์ิ  

บุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร 

1 สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรอืสำเนาบัตรประจำตัวคนตางดาว 

2 สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) 

ตองเปนช่ือเดียวกับเจาของกรรมสิทธ์ิ  

หมายเหตุ   เอกสารประกอบการลงทะเบียนขางตน ไมตองนำสง ธปท. ใหธนาคารเก็บรักษาตามอายุความ 

  ทางกฎหมาย 
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนสงความสุข 

ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพยพเิศษรุนสงความสุข ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. ทำไมการลงทุนในพนัธบตัรรุนนี้จึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจำ 

 กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตร โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร 

จึงเปนการลงทุนที่มั่นคง ไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินตนคืน ไดรับดอกเบ้ียเปนผลตอบแทนตามระยะเวลา

กำหนดที่แนนอน ซึ่งอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรในขณะที่ออกจำหนายโดยสวนใหญจะกำหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากในขณะน้ัน 

2. ขอดีของการเปนพันธบตัรแบบไรใบตราสาร (Scripless) คืออะไร 

ผูถือกรรมสิทธ์ิไมตองมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกำหนดไถถอน 

ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตรโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี

เงินฝากประจำ) ของผูถือกรรมสิทธ์ิอัตโนมัติ ทั้งน้ีใหผูถือกรรมสิทธ์ินำสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book  

ไปปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันไดที่ธนาคารที่ทำรายการซื้อ 

3. สนใจซ้ือพนัธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ตองทำอยางไร  

ผูสนใจสามารถเลือกวิธีการซื้อพันธบัตรวิธีใดวิธีหน่ึงไดจาก 2 ชองทาง ดังน้ี 

3.1 การซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application ผูซื้อจะตองดำเนินการตามขอ 3.2 

และลงทะเบียนเพ่ือเปดใชบริการระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application โดยผูซื้อจะไดรับความสะดวก 

ในการซื้อและสามารถซื้อไดตลอด 24 ช่ัวโมง  

3.2 การซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะตองลงทะเบียนและเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคาร 

(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารไทยพาณิชย) และทำรายการซื้อพันธบัตรไดต้ังแต

วันที่ 17 – 31 มกราคม 2565 หรือจนถึงวันที่จำหนายไดครบวงเงิน 

 โดยผูซื้อสามารถดาวนโหลดใบจองซื้อไดที่ เว็บไซตของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

(http://www.pdmo.go.th/th/bond-channels) 

4. ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป 

เมื่อผูซื้อชำระเงินในการซื้อพันธบัตรแลว มหีลักฐานเพ่ือยืนยันการซื้อ ดังน้ี 

4.1 กรณีซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application ผูซื้อจะไดรับหลักฐานการทำรายการ

ตามบริการของแตละธนาคารกำหนด 

4.2 กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 
 

- สำหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง

รายละเอียดเก่ียวกับพันธบัตร โดยอาจออกใหในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซื้อไมเกิน 2 วันทำการ (ไมรวมระยะเวลาจัดสง

ทางไปรษณีย) ขึ้นอยูกับพิธีปฏิบัติภายในของแตละธนาคาร สำหรับผูถือกรรมสิทธ์ิที่มี Bond Book แลว สามารถ  

นำ Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันไดที่ธนาคารที่ทำการซื้อหลังจากวันที่ซื้อ 2 วันทำการ 

 

/เพ่ือให... 
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เพ่ือใหผูถือกรรมสิทธ์ิสามารถนำไปใชอางอิงสำหรับการทำธุรกรรมได ทั้งน้ี เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก 

Bond Book และปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันในโอกาสแรก  

รายการที่แสดงใน Bond Bookเปนรายการซื้อที่แสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่

จดทะเบียน และในวันที่ทำรายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของแตละธนาคาร โดยจะถือวา

ถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกับรายการที่บันทึกไวที่ธนาคาร ทั้งน้ี จะแสดงเฉพาะพันธบัตรออมทรัพย 

แบบไรใบตราสาร (Scripless) ต้ังแตรุนพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 ที่ ซื้ อผานธนาคารเท าน้ัน สำหรับการจายคืนเงินตนพันธบัตรเมื่ อครบกำหนดไถถอน 

กระทรวงการคลังจะจายคืนตามราคาตรา (Par Value) 

5. บุคคลใดบางที่สามารถซื้อพันธบัตรได   

พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนสงความสุขของกระทรวงการคลังมีวัตถุประสงคจำหนายใหกับผูซื้อ

รายยอย เพ่ือสงเสริมการออมใหกับประชาชน โดยกระทรวงการคลังไดกำหนดคุณสมบัติของผูที่สามารถ 

ซื้อพันธบัตรได คือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยโดยสามารถเขาซื้อพันธบัตรได

ตามวงเงิน และระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือช้ีชวน 
 

6. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซือ้พันธบัตรรุนนี้หรือไม 

 ไมตองใหความยินยอม 

7. ซื้อพันธบัตรรุนเดียวกัน จำนวนเงนิเทากัน ทำไมไดรบัดอกเบี้ยงวดแรกไมเทากัน 

เน่ืองจากวันที่ซื้อพันธบัตรตางกัน ทำใหการนับจำนวนวันเพ่ือนำไปคำนวณดอกเบ้ียไมเทากัน 

โดยมีหลักเกณฑการนับวัน ใหนับวันที่ซื้อ ไมนับวันที่จายดอกเบ้ีย เชน 

- นาย ก. ซื้อพันธบัตรรุนอายุ 3 ป (SBST251B) ชำระดวยเงินสดจำนวน 500,000 บาท ในวันที่ 

17 มกราคม 2565 จายดอกเบ้ียงวดแรกวันที่ 17 เมษายน 2565 การนับวันจะนับวันที่ 17 มกราคม 2565 

จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2565  เปนจำนวน 90 วัน  

- นาย ข. ซื้อพันธบัตรรุนอายุ 3 ป (SBST251B) ชำระดวยเงินสดจำนวน 500,000 บาท ในวันที่ 

19 มกราคม 2565 จายดอกเบ้ียงวดแรกวันที่ 17 เมษายน 2565 การนับวันจะนับวันที่ 19 มกราคม 2565 

จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2565  เปนจำนวน 88 วัน  

ทั้งน้ี งวดตอไปจำนวนวันเพ่ือนำไปคำนวณดอกเบ้ียของ นาย ก. และนาย ข. จะเทากัน 

8. การขอคนืภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุนนีท้ำอยางไร 

 ผูถือกรรมสิทธ์ิที่เปนบุคคลธรรมดาสามารถใชหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย เปนหลักฐานขอคืน

ภาษีประจำปได ในกรณีที่เงินไดสุทธิของทานเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกวารอยละ 15  

9. การโอนดอกเบี้ยและเงนิตนพนัธบัตรเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณชิย ตองเสียคาธรรมเนยีมหรือไม 

ในการโอนดอกเบี้ยและเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี

เงินฝากประจำ) เจาของบัญชีไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน  

 

 

/10. … 
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10. หากตองการรับดอกเบี้ยและเงนิตนเปนเงนิสดและเช็คจะทำไดหรอืไม 

ไมสามารถกระทำได เน่ืองจาก ธปท. จะโอนดอกเบ้ียและเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผูถือกรรมสิทธ์ิเทาน้ัน 

11. หากตองการแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู บัญชรีับดอกเบี้ยและเงนิตน หรือขอมูลอ่ืน ๆ 

จะตองทำอยางไร 

• กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) 

   ติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธ์ิทำรายการซื้อ โดยนำ Bond Book และหลักฐานอ่ืนที่ตองใช

ในการอางอิงไปดวย 

• กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 

  ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สำนักงานใหญ สำนักงานภาค หรือธนาคาร สำนักงานใหญ และสาขา

ทั่วประเทศ เพ่ือสงตอให ธปท. ดำเนินการตอไป 

12. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ

ดำเนินการออกใหไดเลยหรือไม และคิดคาธรรมเนียมอยางไร 

ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) ใหได โดยคิดคาธรรมเนียม

การจัดทำหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศกำหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง 

50 - 200 บาท ตอฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ธนาคาร)  

13. ถามีความประสงคจะเปลี่ยนพันธบัตรจากแบบไรใบตราสาร (Scripless) ใหเปนแบบมีใบตราสาร (Scrip) 

ทำไดหรือไม เสียคาใชจายเทาใด ใชเวลาดำเนินการประมาณก่ีวัน ลูกคาถึงจะไดรับใบพันธบัตร  

   ทำได โดยตองนำ Bond Book ไปติดตอธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีคาธรรมเนียม 

ในการดำเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 - 370 บาท ตอรายการ (แลวแตกรณี) ประกอบดวย  

   1) คาธรรมเนียมที่ตองจายใหกับศูนยรับฝาก 65 บาทตอรายการ ไมรวม VAT  

   2) คาธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ตองจายให ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทตอฉบับ 

                    กรณีนิติบุคคล 100 บาทตอฉบับ ไมคิด VAT  

   3) คาธรรมเนียมการดำเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ที่ตองจายใหธนาคาร 

                    200 บาทตอรายการ รวม VAT  

ลูกคาจะไดรับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไมรวมการจัดสงใบพันธบัตร) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแตละธนาคาร 

14. การขอออกใบพนัธบัตรต้ังแตวันที่ 17 เมษายน 2565 สามารถออกเปนชือ่บคุคลอ่ืนที่มิใชผูซือ้ในครั้งแรก

ไดหรือไม เชน นาย ก.ซื้อ  แตขอออกใบเปนชื่อ นาย ข. 

นาย ก. จะตองทำการโอนใหนาย ข. กอน โดยตองนำ Bond Book ไปติดตอที่ธนาคาร และกรอก

แบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธ์ิพรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารไมคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ

ระหวางลูกคารายเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเปนการโอนกรรมสิทธิ์

ระหวางลูกคารายเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิจากลูกคารายใหม 

250 บาท ตอรายการ รวม VAT แลวจึงขอออกใบพันธบัตรเปน นาย ข. 

/15. … 
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15. การไถถอนคนืเงนิตนพนัธบัตรเม่ือครบกำหนดตองดำเนนิการอยางไร 

กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินตนเขาบัญชี

เงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผูถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือที่ไดรับแจง

จากศูนยรับฝาก ซึ่งเปนรายช่ือ ณ สิ้นวันทำการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายคืนเงินตนตามที่ ธปท. 

ประกาศกำหนด 

กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจายคืนเงินตนพันธบัตรจะกระทำไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน

ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงแบบคำขอรับคืนเงินตนพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธ์ิกอนวันครบกำหนดไถถอน 

  เอกสารไถถอนประกอบดวย 

(1) คำขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ที่ผูถือกรรมสิทธ์ิไดกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือตามตัวอยางที่ให

ไวกับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ทีค่รบกำหนดไถถอน 

(3) สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผูถือกรรมสิทธิ์ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

และบัญชีเงินฝากประจำ) ที่รับรองสำเนาถูกตอง 

(4) กรณีบุคคลธรรมดา  - ย่ืนดวยตนเอง แสดงบัตรประจำตัวประชาชน 

 - ไมมาย่ืนดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

   ที่รับรองสำเนาถูกตอง 

กรณีนิติบุคคล  แนบ - สำเนาเอกสารแสดงความเปนนิติบุคคล เชน หนังสือรับรองจากกระทรวง 

 พาณิชยออกไวไมเกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดต้ัง และรายงานการประชุม   

 ประจำปครั้งลาสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองสำเนาถูกตองโดย 

 ผูมอีำนาจลงนาม  และ 

                      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม ที่รับรองสำเนาถูกตอง 

การไถถอนพันธบัตรของผูเยาว  การลงลายมอืช่ือในคำขอรบัคืนเงินตนพันธบัตร ใหดำเนินการดังน้ี 

• ผูเยาวอายุต่ำกวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมลงลายมือช่ือ 

• ผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบรบูิรณ ใหผูเยาวและผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม

ลงลายมือช่ือรวมกัน 

• ผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ อนุโลมไมตองแจงบรรลุนิติภาวะกอนไถถอน และในคำขอรับคืนเงินตน 

     พันธบัตรใหระบุบัญชีรับเงินตนเปนช่ือผูเยาวเทาน้ัน โดยผูเยาวและผูปกครองหรือผูแทนโดย 

      ชอบธรรมลงลายมือช่ือรวมกัน 

หมายเหตุ  - ย่ืนดวยตนเอง ใหแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม 

  และสูติบัตรหรือทะเบียนบานหรือบัตรประจำตัวประชาชนผูเยาว แลวแตกรณี 

  - ไมมาย่ืนดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม และสำเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบานหรือบัตร   

  ประจำตัวประชาชนผูเยาว แลวแตกรณ ีทีร่ับรองสำเนาถูกตอง 

   - ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม ตองเปนผูที่มีช่ืออยูในพันธบัตร 

/การไถถอน… 
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การไถถอนพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธ์ิทีถ่ึงแกกรรม ใหผูจดัการมรดกย่ืนเอกสารไถถอนแทน 

พรอมคำสั่งศาลต้ังผูจัดการมรดกและหนังสอืรับรองคดีถึงที่สุด 

16. การโอนพนัธบัตรใหแกทายาท ในกรณีที่ผูถือกรรมสิทธิใ์นพันธบตัรถึงแกกรรม 

• กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) 

             ผูจดัการมรดกติดตอย่ืนขอจัดการมรดกที่ธนาคารตัวแทนจำหนาย  

• กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 

ผูจัดการมรดกติดตอ ธปท. โดยย่ืนคำรองขอจัดการมรดกของผูถึงแกกรรม ตามระเบียบที่ ธปท. 

กำหนด 

17. การโอนเปลี่ยนมือระหวางธนาคารทำไดหรือไม 

การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทำได โดยอาจเปนการโอน

ใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน แตไมสามารถโอนกรรมสิทธ์ิ

ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองนำ Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว 

18. ความเสี่ยงของการถือพนัธบัตรรุนนี้มีอะไรบาง 

 ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรไมมีความเสี่ยงจากการสูญเงินตน แตอาจมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตร

อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบ้ียที่ไดรับจากพันธบัตร เชน อัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกวาอัตราดอกเบ้ียพันธบัตร เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร 

จะไดรับดอกเบ้ียคงที่ตามอัตราที่กำหนดไวบนหนาพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร 

ในกรณีที่นำพันธบัตรไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืน กอนวันครบกำหนดไถถอน  

มีความเปนไปไดที่จะไดรับเงินตนคืนไมเทากับ 1,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดยราคาที่ไดอาจมากกวา

หรือนอยกวาก็ได ทั้งน้ี ขึ้นกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ ขณะน้ัน ๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุนถือพันธบัตรจนถึง

วันครบกำหนดแลว จะไดรับคืนเงินตนเต็มจำนวนเสมอ 

 ทานสามารถหาความรูเพ่ิมเติมไดที่ website ตาง ๆ ดังน้ี 

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

 http://www.thaibma.or.th 
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