
 
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร) 

อายุและ 
อัตราดอกเบีย้
ของพันธบัตร 

 

รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB) รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB) รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA) 

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
ร้อยละ 2.30 ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
ร้อยละ 2.90 ต่อปี 

 

วงเงินจ าหน่าย 45,000 ล้านบาท 

วันที่จ าหน่าย 
• รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB) และรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB) จองซ้ือระหว่างวันท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2565  
• รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA) จัดจ าหน่ายระหว่างวันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2565   

ผู้มีสิทธิซื้อ 

ในตลาดแรก 

กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  
กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
และนิติบุคคลอื่นท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร 

(ผู้ไม่มีสิทธิซ้ือ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีไม่ใช่
นิติบุคคล บรรษัท ส านักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน และนิติบุคคลท่ีแสวงหาก าไร) 

เงื่อนไข 
การจ าหน่าย 

หมายเหตุ - ช่วงที่ 1 เปิดให้จองซื้อต้ังแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. (ไม่รับช าระด้วยเช็คในวันที่ 14 ธันวาคม 2565) 
                - ช่วงที่ 2 เริ่มจ าหน่ายวันที ่19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. (ไม่รับช าระด้วยเช็คในวันที่ 20 ธันวาคม 2565) 
  - กรณีช าระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียร่ิงเช็คของแต่ละสาขา 

• วิธีการจัดสรร 
- กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First (การทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซ้ือทุกราย) โดยจัดสรรขั้นต่ า 1,000 บาท 
และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ในกรณีท่ีวงเงินพันธบัตรท่ีจะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอท่ีจะจัดสรรให้ผู้จองซ้ือทุกราย จะใช้วิธีการสุ่ม  
(random) โดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซ้ือจนครบวงเงินจ าหน่าย ท้ังน้ี ผู้จองซ้ือจะต้องช าระค่าจองซ้ือ
พันธบัตรทันที โดยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 (กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรเน่ืองจากผิดเงื่อนไข หรือ
ได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินท่ีจองซ้ือ ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝาก               
ของผู้จองซ้ือท่ีได้แจ้งไว้ส าหรับรับช าระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด ภายในวันท่ี 16 ธันวาคม 2565) 

- กลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจ าหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินท่ีซ้ือ         
ผู้ซ้ือจะไม่ได้รับการจัดสรรและธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซ้ือทั้งจ านวน โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด 
 

• ผู้จองซื้อพันธบัตรจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้  

• สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการจองซื้อกรณีที่ผู้จองซื้อด าเนินการหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และพิจารณาจัดสรรวงเงินพันธบัตร
ให้กับผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร 

• กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อ
พันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้จองซื้อภายหลังต่อไป  

• กรณีตรวจพบภายหลังการจัดสรรพันธบัตรว่าเป็นการซื้อที่ผิดเง่ือนไข ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือ
ค่าตอบแทนอื่นใด 

ช่วงที ่ วันที่จ าหน่าย จ านวนวัน 

ที่จ าหน่าย 

ผู้มีสิทธิซื้อ วงเงินจ าหน่าย 
 

รุ่นอายุ วงเงินจองซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร 

(ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เขา้ซื้อ) 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 

1 13 – 14 ธ.ค. 65 

(วันจองซ้ือ) 

2 วัน กลุ่มที่ 1 บุคคลธรรมดา 
ที่ถือสัญชาติไทย 

หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

40,000 ล้านบาท 3 ปี (SB25DB)  

7 ปี (SB29DB) 

1,000 บาท  ไม่จ ากัด 

2 19 – 20 ธ.ค. 65 
 

2 วัน 

 

กลุ่มที่ 2 นิติบุคคล 
ที่ไม่แสวงหาก าไร 

 5,000 ล้านบาท 10 ปี (SB32DA) 1,000 บาท ไม่จ ากัด 



 
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร) 
วันที่ครบ
ก าหนดไถ่ถอน 

- พันธบัตรรุ่นอาย ุ3 ป ี (SB25DB)  ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม 2568 
- พันธบัตรรุ่นอาย ุ7 ป ี (SB29DB)  ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม 2572 
- พันธบัตรรุ่นอาย ุ10 ปี (SB32DA) ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ธันวาคม 2575 

วันที่จ่าย
ดอกเบี้ย 

- พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB) และรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี
จนกวา่พันธบัตรจะครบก าหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบีย้งวดแรกในวันที่ 15 มนีาคม 2566 (เริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตว่ันที่ประกาศผลการจัดสรรพันธบัตร)  
- พันธบัตรรุ่นอาย ุ10 ปี (SB32DA) จ่ายดอกเบี้ยทกุ 6 เดือน ในวันที่ 19 ของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกป ีจนกว่าพันธบัตรจะครบก าหนดไถ่ถอน  
โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 (ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซ้ือ ยกเว้นกรณีช าระด้วยเช็ค ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับตั้งแต่วันท าการที่ทราบ
ผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้) 

วิธีจัดจ าหน่าย - พันธบัตรรุ่นอาย ุ3 ป ี(SB25DB) และรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB) จ าหนา่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคาร
ตัวแทนจ าหน่าย ประกอบดว้ย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
(ส าหรับการจองซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ Mobile Application กรณีท ารายการจองซ้ือผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้จองซ้ือที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตร         
ต้องติดต่อสาขาเพื่อขอลงทะเบยีนพันธบัตรก่อนท ารายการจองซ้ือ กรณีท ารายการจองซ้ือผ่านธนาคารกรุงเทพ สามารถลงทะเบียนพันธบัตรผ่านสาขา หรือ 
Mobile Application ของธนาคาร และกรณีท ารายการจองซ้ือผ่านธนาคารกรงุไทย และธนาคารกสิกรไทย ไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร) 
- พันธบัตรรุ่นอาย ุ10 ปี (SB32DA) จ าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 
- ทั้งนี้ ในการจ าหน่ายพันธบัตรให้ค านึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเป็นไปตามวิธีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 

การช าระเงิน • จองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้จองซ้ือทันทีเมื่อสิ้นสุดการท ารายการจองซ้ือ 

• จองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถช าระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที่ 14 และ 20 ธันวาคม 2565 ไม่รบัช าระด้วยเช็ค) โดยสั่งจ่าย 
 “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยข์องกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB)” 
 “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB)” 
 “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA)” 

• กรณีช าระด้วยเช็ค เช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ท ารายการ ทั้งนี้ เง่ือนไขการช าระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจ าหน่ายก าหนด  

หลักฐานที่ได้รับ 
จากการจองซื้อ 

• จองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ได้รับหลักฐานการท ารายการตามบริการของแต่ละธนาคารตัวแทนจ าหน่ายก าหนด 

• จองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยันการจองซ้ือพันธบัตร  
ผู้ซื้อรายใหม่ : กระทรวงการคลังโดยธนาคารจะออกสมุดพันธบัตร (Bond Book)  ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหม่เพื่อแสดงการรับฝากพันธบัตร ซ่ึงอาจออกให้
หลังจากวันที่ไดร้ับจัดสรรพันธบัตรไม่เกิน 2 วันท าการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทางไปรษณีย์) ขึ้นอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคารตัวแทนจ าหน่าย  
ผู้ซื้อที่มี Bond Book : สามารถปรับปรุงข้อมูลหลังจากวันที่ได้รับจัดสรรพันธบัตร 2 วันท าการ  

• ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมลูรายการซ้ือให้เป็นปจัจุบันในโอกาสแรก 

การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ในวันที่จ่ายดอกเบี้ย 

การเสียภาษ ี • ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษ ีณ ที่จ่ายทกุครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอตัราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 
ในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ)  

• ผู้ซ้ือจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบตัรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว  
(www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้) 

การจ่ายคืนเงินต้น 
เมื่อครบก าหนด
ไถ่ถอน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ในวันที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
หากวันครบก าหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนเป็นวันท าการถัดไป 
กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี โดยไม่ต้องน าใบตราสารมาเวนคืน เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น 
หรือมีข้อสงสัย ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอเวนคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบก็ได้ อาทิเช่น การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน  

การเปลี่ยนแปลง 
ชื่อ ที่อยู่ บัญชี
รับดอกเบีย้/ 
เงินต้น และ 
การท าธุรกรรม
เกี่ยวกบัพันธบตัร 

ติดต่อธนาคารตัวแทนจ าหน่ายที่ท ารายการจองซ้ือ 

• การโอนกรรมสิทธิ์ และการขายพันธบัตรก่อนวันที่ครบก าหนดไถ่ถอนสามารถกระท าได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB) สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป  
(2) พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB) สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 
(3) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA) สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

• การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การช าระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระท าได้หลังจากวันที่ ได้รับ
จัดสรรพันธบัตร 2 วันท าการ 

การท าธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอาจมีค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน (รับได้ที่ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย) 

 



 
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

(พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร) 
ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ จากการ
ท าธุรกรรม 
ภายหลังการ
ซื้อพันธบัตร
ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ ์

ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
(ต่อรายการไม่รวม VAT) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ไม่คิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)    
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ 
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

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

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ 
Scripless (ภายหลังการถอนแล้ว
ต้องการน าฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท/รายการ • กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท 

• กรณีเป็นลกูค้ารายใหม่ของธนาคาร คิด 250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรกอ่น 
วันครบก าหนดไถ่ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธิ์  - - • กรณีโอนระหวา่งลูกค้าเดิมที่ซ้ือผ่านธนาคาร
เดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

• กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ 
คิดค่าธรรมเนยีมการโอนจากลกูค้าใหม ่250 บาท 

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่  
บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ 
(Bond Book) ใหม ่ 
(ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม) 

- - • คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ  
(Bond Book) ใหม ่ตามอัตราทีธ่นาคาร
ประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรอง              
ยอดพันธบัตร 

- - • คิดค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือรับรอง                
ยอดพันธบัตร ตามอัตราทีธ่นาคารประกาศ   
(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(9) การขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลักทรัพย์
หลังปิดสมุดทะเบียน  

• กรณีแก้ไขผ่านระบบงานศูนย์รับฝาก 

• กรณีแก้ไขไม่ผา่นระบบงานศูนย์รบัฝาก 

 
 

• ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

• 100 บาท (ไม่คิด VAT) 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    
การท าธุรกรรม : โอน ใช้เป็น
หลักประกัน ถอนหลกัประกัน  
ขอแยก ยุบหนว่ยพันธบัตร  
ขอออกพันธบัตรใหมห่รือ                
แทนพันธบัตรช ารุด สูญหาย                 
ขอเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล ขอหนังสือ
รับรองยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบบั 
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

- 

รายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิที่ :  
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. ส านักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ โทร 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5710, 5322 หรือ โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820  www.pdmo.go.th 
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213, 0 2283 5900  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/

