
 
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร) 

อายุพันธบัตร  พันธบัตรรุ่นอาย ุ5 ปี (SBST276B)  
พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) และรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C)  

อัตราดอกเบีย้ 
 

รุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) 

อัตราดอกเบีย้แบบข้ันบันได 

 ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 2.50 ต่อป ี
 ปีท่ี 3-4 ร้อยละ 3.00 ต่อป ี

 ปีท่ี 5 ร้อยละ 3.50 ต่อป ี
(เฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี) 

อัตราดอกเบีย้แบบข้ันบันได 

 ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 2.50 ต่อป ี
 ปีท่ี 3-6 ร้อยละ 3.50 ต่อป ี

 ปีท่ี 7-8 ร้อยละ 4.00 ต่อป ี
 ปีท่ี 9-10      ร้อยละ 4.50 ต่อป ี

(เฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี) 

อัตราดอกเบีย้แบบข้ันบันได 

 ปีท่ี 1-3 ร้อยละ 2.50 ต่อป ี
 ปีท่ี 4-8 ร้อยละ 3.50 ต่อป ี

 ปีท่ี 9-10 ร้อยละ 4.00 ต่อป ี
(เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี) 

 
 

วงเงินจำหน่าย 45,000 ล้านบาท 

วันที่จำหน่าย 15 - 30 มิถุนายน 2565 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ 

ในตลาดแรก 

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย  

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธ ิสมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่น
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร 

(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษทัเงนิทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ บริษัทประกนั กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามญัที่ไมใ่ช่นิติบุคคล บรรษัท สำนกังานประกนัสังคม รฐัวสิาหกจิ บรษัิท 
ห้างร้าน โรงพยาบาลเอกชน สถานศกึษาเอกชน และนิติบุคคลที่แสวงหากำไร) 

เงื่อนไขการ
จำหน่าย 

หมายเหตุ /1 กระทรวงการคลงัขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงวงเงนิจำหน่ายของผู้มสีิทธ์ิซือ้ 2 กลุม่ได้ตามความเหมาะสม 
  /2 ช่วงที่ 1 เร่ิมจำหน่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 24.00 น.  
                  ช่วงที่ 2 เร่ิมจำหน่ายวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. 
        ทั้งนี้ วงเงนิจำหน่ายแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน หากชำระด้วยเช็คต้องทำรายการไม่เกนิเวลาปดิเคลียร่ิงเช็คของแต่ละสาขา 

• ลำดับการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ใช้วิธีการแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจำหน่ายหรือวงเงินซื้อต่อราย 
รวมทุกธนาคารคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับการจัดสรรและธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผูซ้ื้อทั้งจำนวนโดยไม่มีการจา่ยดอกเบี้ย 

• ผู้ซื้อที่ดำเนินการซื้อพันธบัตรและได้รบัการจัดสรรแล้วจะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ 
• กรณีตรวจพบภายหลังวา่เป็นการซื้อทีผิ่ดเงื่อนไข ธนาคารตวัแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อทั้งจำนวนโดยไม่มีการจ่ายดอกเบีย้  

ช่วงท่ี วันท่ีจำหน่าย จำนวนวัน 

ท่ีจำหน่าย 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ วงเงินจำหน่าย 
 

รุ่นอาย ุ วงเงินซื้อต่อราย/รวมทุกธนาคาร 

(ไม่จำกัดจำนวนคร้ังท่ีเข้าซื้อ) 

ขั้นต่ำ ขั้นสูง 

1 15 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 65/2 5 วัน กลุ่มที่ 1 บุคคลธรรมดา 
ที่ถือสัญชาติไทย 

หรือมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

40,000 ล้านบาท 5 ปี (SBST276B)  
และ 10 ปี (SBST326B)  

1,000 บาท 10,000,000 บาท 

2 20 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65/2 

 

11 วัน 

 

กลุ่มที่ 1 บุคคลธรรมดา 
ที่ถือสัญชาติไทย 

หรือมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

วงเงินจำหน่าย 

ที่เหลือจากช่วงที่ 1/1 

1,000 บาท ไม่จำกัด 

กลุ่มที่ 2 นิติบุคคล 
ที่ไม่แสวงหากำไร 

5,000 ล้านบาท/1 10 ปี (SBST326C) 1,000 บาท ไม่จำกัด 

    45,000 ล้านบาท    

วันที่ครบกำหนด
ไถ่ถอน 

- พันธบัตรรุ่นอาย ุ5 ป ี(SBST276B) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มิถุนายน 2570 
- พันธบัตรรุ่นอาย ุ10 ปี (SBST326B) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มถิุนายน 2575 
- พันธบัตรรุ่นอาย ุ10 ปี (SBST326C) ครบกำหนดไถ่ถอน 20 มถิุนายน 2575 



 
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร) 
วันที่จ่าย
ดอกเบีย้ 

- พันธบัตรรุ่นอาย ุ5 ป ี(SBST276B) และ รุ่นอายุ 10 ป ี(SBST326B) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที ่15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 
ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจา่ยดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 15 กันยายน 2565 
- พันธบัตรรุ่นอาย ุ10 ปี (SBST326C) จ่ายดอกเบี้ยทกุ 6 เดือน ในวันที่ 20 ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกป ีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน  
โดยจ่ายดอกเบีย้งวดแรกในวันที่ 20 ธนัวาคม 2565 

วิธีจัดจำหน่าย จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
ทั้งนี ้ ในการจำหน่ายพันธบัตรให้คำนึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเป็นไปตามวิธีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่าย 
สำหรับการซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรต้องติดต่อสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทำรายการซ้ือ 
ยกเว้นกรณีทำรายการซ้ือผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร  

การชำระเงิน • ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซ้ือทันทีเมือ่สิ้นสุดการทำรายการซ้ือ  

• ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชำระได้ทั้งเงินสด หักบัญชเีงินฝาก หรอืเช็ค (วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ไม่รับชำระด้วยเช็ค) โดยสั่งจ่าย 

 “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B)” 

 “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B)” 

 “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C)” 

• กรณีชำระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชำระก่อนเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ หากชำระหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ  

หรือในวันเสาร์–อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบ้ียจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป 

• กรณีชำระด้วยเช็ค เช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวนัทีท่ำรายการ ดอกเบ้ียจะเริ่มนับตั้งแต่วนัทำการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรยีกเก็บได้    
 ทั้งนี ้เงื่อนไขการชำระเงนิดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่ายกำหนด  

หลักฐานที่ได้รับ 
จากการซื้อ 

• ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ได้รับหลักฐานการทำรายการตามบริการของแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่ายกำหนด 

• ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยนืยันการซ้ือพันธบัตร  
ผู้ซื้อรายใหม่ : กระทรวงการคลังโดยธนาคารจะออก Bond Book  ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหม่เพื่อแสดงการรับฝากพันธบัตร ซึ่งอาจออกให้ในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซ้ือ  
ไม่เกิน 2 วันทำการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทางไปรษณีย์) ขึ้นอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคารตัวแทนจำหน่าย  
ผู้ซื้อท่ีมีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซ้ือหลังวันทำรายการซ้ือ 2 วันทำการ  

ทั้งนี้ เวน้แตก่รณมีีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซ้ือให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก 

การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนดอกเบ้ียเขา้บัญชีเงินฝากของผู้ถอืกรรมสิทธิ์ ในวันที่จา่ยดอกเบ้ีย  

การเสียภาษี • ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ทีจ่า่ยทกุครั้งที่มกีารจ่ายดอกเบ้ียตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายในอัตรา 15%  
ของดอกเบ้ียที่ได้รับ)  

• ผู้ซ้ือจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณยี์ และทางอินเทอรเ์นต็ กรณีที่สมัครใช้บรกิารข้อมูลพันธบัตรทางอนิเทอร์เนต็แล้ว  
(www.bot.or.th หัวขอ้พันธบัตรและตราสารหนี้) 

การจ่ายคืนเงิน
ต้น เม่ือครบ
กำหนดไถ่ถอน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงนิต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถอืกรรมสิทธิ์ (ยกเวน้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษและบญัชีเงนิฝากประจำ) ในวันที่ครบกำหนดไถถ่อน  
หากวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนวนัครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวนัทำการถัดไป 
กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินตน้เข้าบัญชี โดยไม่ต้องนำใบตราสารมาเวนคนื เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมขี้อสงสัย 
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอเวนคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบก็ได้ 

การ
เปลี่ยนแปลงช่ือ 
ท่ีอยู่ บัญชีรับ
ดอกเบี้ย/เงินต้น 
และการทำ
ธุรกรรมเกี่ยวกับ
พันธบัตร 

ติดต่อธนาคารตวัแทนจำหน่ายทีท่ำรายการซ้ือ 

• การโอนกรรมสทิธิ์ และการขายพนัธบัตรกอ่นวนัที่ครบกำหนดไถ่ถอนสามารถกระทำได้ โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
(1) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2565 เป็นต้นไป  
(2) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2565 เป็นต้นไป 
(3) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) สามารถกระทำได้ตั้งแต่วนัที่ 20 ธนัวาคม 2565 เป็นต้นไป 

• การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สนิอนัเนือ่งมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำระบญัชี การใช้เป็นหลักประกนั ให้กระทำได้หลังจากวนัทีท่ำรายการซ้ือ 2 วนัทำการ 
การทำธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอาจมีค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือชี้ชวน (รับได้ท่ีธนาคารตัวแทนจำหน่าย) 

ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ จากการ
ทำธุรกรรม 
ภายหลังการ
ซื้อพันธบัตร
ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ ์

ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 
บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำกัด 
(ต่อรายการไม่รวม VAT) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ไม่คิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจำหนา่ย 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)    
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ 
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 



 
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร) 

ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 
บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำกัด 
(ต่อรายการไม่รวม VAT) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ไม่คิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจำหนา่ย 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

(2) การฝากพนัธบัตรเข้าระบบ 
Scripless (ภายหลังการถอนแล้ว
ต้องการนำฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท/รายการ • กรณีลกูค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท 

• กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรกอ่น 
วันครบกำหนดไถ่ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธิ ์ - - • กรณโีอนระหว่างลกูค้าเดิมที่ซ้ือผา่นธนาคารเดยีวกนั 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

• กรณีลกูค้าเดิมโอนให้กับลกูค้ารายใหม่ 
คิดค่าธรรมเนยีมการโอนจากลกูค้าใหม ่250 บาท 

(5) การขอแก้ไขชือ่ทีจ่ดทะเบียน
กรรมสทิธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่  
บัญชีรับดอกเบ้ียและเงินต้น 

- - • ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(6) การขอออกสมุดพนัธบัตรฯ 
(Bond Book) ใหม่  
(ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม) 

- - • คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ  
(Bond Book) ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ 
(เล่มละ 50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร 

- - คิดค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสอืรับรองยอด
พันธบัตร ตามอตัราที่ธนาคารประกาศ   
(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายดัพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงนิต้น/
ดอกเบ้ียพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ 

100 บาท 
(ไม่คิด VAT) 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    
การทำธรุกรรม : โอน ใชเ้ป็น
หลักประกัน ถอนหลักประกนั  
ขอแยก ยุบหนว่ยพนัธบัตร  
ขอออกพันธบัตรใหม่หรอืแทน
พันธบัตรชำรุด สญูหาย ขอเปลี่ยน
ชื่อ ชือ่สกุล ขอหนังสือรับรอง 
ยอดพนัธบัตร 

- บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

- 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี :  
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. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777  www.scb.co.th   
5. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5710, 5322 หรอื โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820  www.pdmo.go.th 
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 www.bot.or.th 

 

http://www.bangkokbank.com/
http://www.kasikornbank.com/
http://www.scb.co.th/
http://www.pdmo.go.th/
http://www.bot.or.th/

