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อายุพันธบัตร 3 ป แบบไรใบตราสาร (Scripless) 

อัตราดอกเบี้ย  แบบคงที่ รอยละ 3.00 ตอป  
วงเงินจําหนาย 4,000 ลานบาท 
ผูมีสิทธิ์ซ้ือ 
ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาท่ีถือสญัชาติไทยหรือมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด 
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบคุคลอ่ืนท่ีไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร  

วันทีจ่ําหนาย 11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2558 
วงเงินซ้ือ 
ข้ันตํ่า-ข้ันสูง 

วงเงินซ้ือขั้นต่ํา 1,000 บาท (1 หนวย)  -  วงเงินซ้ือขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หนวย) ไมจํากัดจํานวนคร้ัง 
ท่ีเขาซ้ือตอราย แตรวมกันไมเกินรายละ 2,000,000 บาท ตอ 1 ธนาคาร 

วันที่ครบกําหนดไถถอน 11 พฤษภาคม 2561 

วันที่ชําระดอกเบี้ย 11 พฤษภาคม และ 11 พฤศจิกายน ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด 
วิธจีัดจําหนาย  จําหนายผานเคานเตอรทุกสาขาและเคร่ือง ATM ของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย 

และธนาคารไทยพาณิชย ตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันท่ี 
31 สงิหาคม 2558  

 จําหนายผานระบบอินเตอรเน็ตของธนาคารกรุงไทย (KTB netbank)  

 การซ้ือพันธบัตรออมทรัพยใหแกบคุคลอ่ืน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) สามารถซ้ือผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย 
เทาน้ัน 

การชําระเงิน  ซ้ือผานเครื่อง ATM : ธนาคารตัวแทนจําหนายจะหักเงินจากบญัชีผูมีสิทธ์ิซ้ือทันที 

 ซ้ือผานเคานเตอร : สามารถชาํระไดท้ังเงินสด หรือหักบัญชเีงินฝาก หรือเชค็ โดยสั่งจาย “บัญชีจองซ้ือ
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลงั” 

หลักฐานที่ไดรับ 
จากการซ้ือ 

 ซ้ือผานเครื่อง ATM : ไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการท่ีพิมพจากเคร่ือง ATM  

 ซ้ือผานเคานเตอรธนาคาร : ไดรับเอกสารยืนยนัการซ้ือพันธบัตร 

ผูซ้ือรายใหม : ไดรับสมุดพันธบัตรฯ  (Bond Book) ในวันท่ีซ้ือหรืออาจไดรับภายหลงัไมเกิน 15 วันทําการ จาก 
                   ธนาคารตัวแทนจําหนาย 
ผูซ้ือที่มีสมุดพันธบตัรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงขอมูลการซ้ือหลังวันทํารายการซ้ือ 15 วันทําการ  

การเปล่ียนแปลงช่ือ 
ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ย/
ตนเงิน และการทํา
ธุรกรรมเกี่ยวกับ
พันธบัตร 

ติดตอธนาคารตัวแทนจําหนายท่ีทํารายการซ้ือ 

 การโอนกรรมสิทธ์ิ การขายพันธบัตรกอนวันท่ีครบกําหนดไถถอน สามารถทํารายการไดตัง้แตวันท่ี  
11 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป 

 การโอนทางมรดก การแบงทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการหยา การลมละลาย การชําระบัญชี การจํานําสิทธิใน
พันธบัตรเพ่ือเปนหลักประกัน ใหกระทําไดหลงัจากวันท่ีทํารายการซ้ือ 15 วันทําการ 

การทําธรุกรรมเกี่ยวกบัพันธบัตรอาจมีคาธรรมเนียมตามรายละเอียดดานหลัง หรอืโปรดศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม
ในหนังสือช้ีชวน (รับไดที่ธนาคารตัวแทนจําหนาย)  

การเสียภาษ ี ธปท. จะหักภาษ ีณ ท่ีจายทุกคร้ังท่ีมีการจายดอกเบีย้ตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาถูก
หักภาษีฯ ในอัตรา 15% ตอป) ผูซ้ือจะไดรับหนังสือรับรองการหักภาษีฯ ทางไปรษณีย หรือทางอินเทอรเน็ต กรณี
ท่ีสมัครใชบริการขอมูลพันธบตัรทางอินเทอรเน็ตแลว (www.bot.or.th หัวขอ พันธบตัรและตราสารหน้ี )  

การชําระคืนตนเงินเม่ือ
ครบกําหนดไถถอน 

 ธปท. จะโอนตนเงินเขาบัญชเีงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย (ยกเวนออมทรัพยพิเศษ) ในวันท่ีครบ
กําหนดไถถอน 

 กรณีเปลี่ยนเปนพันธบตัรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะโอนตนเงินเขาบญัชี เม่ือ ธปท. ไดรับคืนใบ
พันธบัตร 

   โปรดพลิกดานหลงั 
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คาธรรมเนียมตางๆ 
จากการทําธรุกรรม 
ภายหลังการซ้ือ
พันธบัตรของผูถือ
กรรมสิทธิ ์

ประเภทธุรกรรม 

ผูเรียกเก็บ 

บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยฯ 

(ตอรายการ 
ไมรวม VA ) 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 
(ไมคิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจําหนาย 
(ตอรายการ รวม VAT) 

กรณีไรใบตราสาร    

(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  
คิด 200 บาท 

 กรณีเปนลูกคารายใหมของธนาคาร 
คิด 250 บาท 

(3) การขายพันธบัตร 
กอนวันครบกําหนดไถถอน 

- - 
ไมคิดคาธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิ - -  กรณีโอนระหวางลูกคาเดิมท่ีซื้อผาน 
ธนาคารเดียวกัน ไมคิดคาธรรมเนียม 

 กรณีลูกคาเดิมโอนใหกับลูกคา 
รายใหม คิดคาธรรมเนียมการโอน 
จากลูกคาใหม 250 บาท 

(5) การขอแกไขชื่อท่ีจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ
ในพันธบัตร ท่ีอยู บัญชีรับดอกเบ้ียและ 
ตนเงิน 

- -  
ไมคิดคาธรรมเนียม 

(6) การขอออก Bond Book ใหม 
กรณีสูญหาย 

- - คิดคาธรรมเนียมการออก Bond Book  
ใหม ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ (เลมละ 
50 - 100 บาท)  

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ 
(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(9) การขอแกไขบัญชีรับคาตนเงิน/ดอกเบ้ีย
พันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได 

100 บาท 
 (ไมคิด VAT) 

ไมคิด
คาธรรมเนียม 

ไมคิดคาธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร 
การทําธุรกรรม : โอน จํานํา ถอนจํานํา ขอ
แยก ยุบหนวยพันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม
หรือแทนพันธบัตรชํารุด สูญหาย ขอเปลี่ยน
ชื่อ ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร  

 
- 

 
บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

 
- 

 

 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ : 
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  www.bangkokbank.com                 2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111  www.ktb.co.th                                                  
3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888  www.kasikornbank.com     4. ธนาคารไทยพาณิชย โทร. 0 2777 7777  www.scb.co.th 
5. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5315-7  www.pdmo.go.th 
6. ธนาคารแหงประเทศไทย  www.bot.or.th                                               
   - สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร โทร. 1213                     -  สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 0 7427 2000 ตอ 4421-5                     
   -  สํานักงานภาคเหนือ  จ.เชียงใหม โทร. 0 5393 1074-8                    -  สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน โทร. 0 4333 3000 ตอ 3214-9  


