
 รูกอนซื้อพนัธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนสงความสุขของกระทรวงการคลงั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

อายุพันธบัตร  รุนอายุ 3 ป (SBST251B) เปนแบบไรใบตราสาร (Scripless) 

อัตราดอกเบี้ย 
 

อัตราดอกเบ้ียแบบขั้นบันได 

ปที่ 1   รอยละ 1.60 ตอป 

ปที่ 2   รอยละ 1.80 ตอป 

ปที่ 3   รอยละ 2.30 ตอป 

(เฉลี่ยรอยละ 1.90 ตอป) 

วงเงนิจำหนาย 30,000 ลานบาท 

วันที่จำหนาย 17 – 31 มกราคม 2565 

ผูมีสิทธิ์ซ้ือ 

ในตลาดแรก 
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย  

เงื่อนไขการ

จำหนาย 

 

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 

 

• ลำดับการจัดสรรพันธบตัรออมทรัพยใชวิธีการแบบ First-Come, First-Served (มากอนไดรบัสทิธิ์กอน) หากวงเงนิจำหนายหรือวงเงนิซ้ือตอราย 

รวมทกุธนาคารคงเหลือนอยกวาวงเงนิที่ซ้ือ ผูซ้ือจะไมไดรับการจัดสรรและธนาคารตัวแทนจำหนายจะคืนเงินใหผูซ้ือทั้งจำนวนโดยไมมีการจายดอกเบี้ย 

• ผูซ้ือที่ดำเนนิการซ้ือพันธบัตรและไดรบัการจัดสรรแลวจะยกเลิกการซ้ือและขอเงินคืนไมได 

• กรณีตรวจพบภายหลังวาเปนการซ้ือที่ผิดเงือ่นไข ธนาคารตัวแทนจำหนายจะคืนเงินใหผูซ้ือทัง้จำนวนโดยไมมีการจายดอกเบี้ย  

วันทีค่รบกำหนด

ไถถอน 
ครบกำหนดไถถอนในวันที่ 17 มกราคม 2568 

วันที่จายดอกเบีย้ 
จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 17 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปจนกวาพันธบัตรจะครบกำหนดไถถอน โดยจายดอกเบี้ยงวดแรก

ในวันที่ 17 เมษายน 2565 

วิธีจัดจำหนาย จำหนายผานระบบอินเทอรเน็ต Mobile Application และเคานเตอรทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำหนาย ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ต้ังแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2565 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ในการจำหนาย
พันธบัตรใหคำนึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเปนไปตามวิธีการของแตละธนาคารตัวแทนจำหนาย สำหรับการซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต 
Mobile Application ผูซื้อที่ไมเคยลงทะเบียนพันธบัตรตองติดตอสาขาเพ่ือขอลงทะเบียนพันธบัตรกอนทำรายการซื้อ ยกเวนกรณีทำรายการซื้อผานธนาคารกรุงไทย
และธนาคารกสิกรไทยไมตองลงทะเบียนพันธบัตร  
 



 รูกอนซื้อพนัธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนสงความสุขของกระทรวงการคลงั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การชำระเงิน • ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application : ธนาคารตัวแทนจำหนายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ือทันทีเม่ือสิ้นสุดการทำรายการซ้ือ  

• ซื้อผานเคานเตอร : สามารถชำระไดทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (ตัง้แต 28 มกราคม 2565 หลงัเวลา 12.00 น. ไมรับชำระดวยเชค็)  

โดยสั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 3 ป”  

• กรณีชำระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชำระกอนเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ ดอกเบ้ียจะเริ่มนับตั้งแตวันที่ซ้ือ หากชำระหลังเวลา 15.00.00 น. ของวัน   

 ทำการ หรือในวันเสาร–อาทิตย หรือวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ดอกเบ้ียจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป 

• กรณีชำระดวยเช็ค เชค็จะตองลงวันที่สั่งจายไมเกินวันที่ทำรายการ ดอกเบ้ียจะเริ่มนับตั้งแตวันทำการที่ทราบผลวาเช็คสามารถเรียกเก็บได    

 ทั้งนี้ เงื่อนไขการชำระเงินดังกลาวเปนไปตามแตละธนาคารตัวแทนจำหนายกำหนด  

หลักฐานท่ีไดรับ 

จากการซื้อ 

• ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application : ไดรับหลกัฐานการทำรายการตามบริการของแตละธนาคารตัวแทนจำหนายกำหนด 

• ซื้อผานเคานเตอร : ไดรับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร  

ผูซื้อรายใหม : กระทรวงการคลังโดยธนาคารจะออก Bond Book  ใหกับผูถือกรรมสิทธ์ิรายใหมเพื่อแสดงการรับฝากพันธบัตร ซ่ึงอาจออกใหในวันที่ซ้ือหรือหลังวันที่ซ้ือไมเกิน  

2 วันทำการ (ไมรวมเวลาจัดสงทางไปรษณีย) ข้ึนอยูกับพิธีปฏิบัติภายในของแตละธนาคารตัวแทนจำหนาย  

ผูซื้อท่ีมีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงขอมูลการซ้ือหลังวันทำรายการซ้ือ 2 วันทำการ  

ทั้งนี้ เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงขอมูลรายการซ้ือใหเปนปจจุบันในโอกาสแรก 

การเสียภาษี ธนาคารแหงประเทศไทยจะหักภาษี ณ ท่ีจายทุกคร้ังท่ีมีการจายดอกเบ้ียตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรา 15%  

ของดอกเบ้ียท่ีไดรับ) ผูซื้อจะไดรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายทางไปรษณีย หรือทางอินเทอรเน็ต กรณีท่ีสมัครใชบริการขอมูลพันธบัตรทางอินเทอรเน็ตแลว 

(www.bot.or.th หัวขอพันธบัตรและตราสารหน้ี) 

การจายคืนเงินตน 

เม่ือครบกำหนด

ไถถอน 

ธนาคารแหงประเทศไทยจะโอนเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ในวันท่ีครบกำหนดไถถอน  

กรณีเปล่ียนเปนพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแหงประเทศไทยจะโอนเงินตนเขาบัญชี เม่ือธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคืนใบพันธบัตร 

การเปลี่ยนแปลง

ชื่อ ท่ีอยู บัญชีรับ

ดอกเบ้ีย/เงินตน 

และการทำ

ธุรกรรมเกี่ยวกับ

พันธบัตร 

ติดตอธนาคารตัวแทนจำหนายที่ทำรายการซ้ือ 

• การโอนกรรมสิทธ์ิ การขายพันธบัตรกอนวันที่ครบกำหนดไถถอนสามารถกระทำไดตัง้แตวันที่ 17 เมษายน 2565 เปนตนไป  

• การโอนทางมรดก การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา การลมละลาย การชำระบัญชี การใชเปนหลักประกัน ใหกระทำไดหลังจากวันที่ 

ทำรายการซ้ือ 2 วันทำการ 

การทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอาจมีคาธรรมเนียมตามรายละเอียดดานลาง หรือโปรดศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมในหนังสือชี้ชวน (รับไดท่ีธนาคารตัวแทนจำหนาย) 

คาธรรมเนียม

ตางๆ จากการ

ทำธุรกรรม

ภายหลังการซ้ือ

พันธบัตรของ 

ผูถือกรรมสิทธิ ์

 

ประเภทธุรกรรม 

ผูเรียกเก็บ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(ตอรายการไมรวม VAT) 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

(ไมคิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจำหนาย 

(ตอรายการ รวม VAT) 

กรณีไรใบตราสาร (Scripless)    

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ 

Scripless เพือ่ขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ 

Scripless (ภายหลังการถอนแลว

ตองการนำฝากใหม) 

10 บาท 10 บาท/รายการ • กรณีลูกคาเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท 

• กรณีเปนลูกคารายใหมของธนาคาร คิด 250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรกอนวันครบ

กำหนดไถถอน 

- - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิ  - - • กรณีโอนระหวางลกูคาเดิมที่ซ้ือผานธนาคารเดยีวกัน 

ไมคิดคาธรรมเนียม 

• กรณีลูกคาเดิมโอนใหกับลูกคารายใหม 

คิดคาธรรมเนียมการโอนจากลูกคาใหม 250 บาท 

(5) การขอแกไขชื่อทีจ่ดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิในพันธบัตร ที่อยู บัญชีรับ

ดอกเบ้ียและเงินตน 

- - • ไมคิดคาธรรมเนียม 

(6) การขอออกสมุดพนัธบัตรฯ 

(Bond Book) ใหม (ยกเวน กรณี

สมุดเต็ม) 

- - • คิดคาธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond 

Book) ใหม ตามอตัราที่ธนาคารประกาศ (เลมละ 

50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอด

พันธบัตร 

- - คิดคาธรรมเนียมการจัดทำหนังสือรบัรองยอด

พันธบัตร ตามอัตราทีธ่นาคารประกาศ   

(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 
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ประเภทธุรกรรม 

ผูเรียกเก็บ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(ตอรายการไมรวม VAT) 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

(ไมคิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจำหนาย 

(ตอรายการ รวม VAT) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(9) การขอแกไขบัญชีรับคาเงินตน/

ดอกเบ้ียพันธบัตร กรณีเขาบัญชี

ไมได 

100 บาท 

(ไมคิด VAT) 

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    

การทำธุรกรรม : โอน ใชเปน

หลักประกนั ถอนหลักประกัน  

ขอแยก ยุบหนวยพันธบัตร  

ขอออกพนัธบัตรใหมหรือแทน

พันธบัตรชำรุด สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ 

ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรอง 

ยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

- 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี :  
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  www.bangkokbank.com    
2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 www.krungthai.com    
3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 819 www.kasikornbank.com       
4. ธนาคารไทยพาณิชย โทร. 0 2777 7777  www.scb.co.th   
5. สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร 0 2265 8050 ตอ 5311, 5315, 5322 หรือ โทร 0 2271 7999 ตอ 5809, 5820  www.pdmo.go.th 
6. ธนาคารแหงประเทศไทย  www.bot.or.th 
   - สำนักงานใหญ ฝายการชำระเงินและพันธบัตร โทร. 1213            -  สำนักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 0 7443 4800 ตอ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475  
   - สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม โทร. 0 5393 1077-8                -  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน โทร. 0 4391 3423, 3425 
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