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สรุปข้อมูลส าคัญ 

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2   

1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธบัตร”) โดยมีเงื่อนไขส าคัญ ดังนี้ 
 

อายุ 3 ปี (อายุคงเหลือ 2.39 ปี) 

อัตราดอกเบี้ย (คูปอง) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี 

 
2. กระทรวงการคลังจะจัดจ าหน่ายพันธบัตร ในวันที่ 23 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2555 โดยจ าหน่าย
ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของ 
ธนาคาร โดยพันธบัตรรุ่นนี้มีก าหนดการจ าหน่าย ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

อายุคงเหลือ 
(ปี) 

ก าหนดการจ าหน่าย วันครบก าหนด 

2555 ครั้งที่ 2 2.39 23 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2555  12 ก.ย. 2557 
 

 หมายเหต:ุ ชื่อรุ่นที่ปรากฏในใบพันธบัตร คือ “พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” เนื่องจากพันธบัตรรุ่นนี ้
   เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียด 
   เกี่ยวกับการจ่ายดอกเบี้ยและการไถ่ถอนเหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
 

 ในวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555 มีการจ าหน่ายในงานมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซ์โป ครั้งที่ 12  
  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ที่บูธส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
  โดยมีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ าหน่าย โดยใช้บตัรประจ าตัวประชาชนเป็นหลักฐาน 
  ในการซื้อพันธบัตรได้ภายในงาน  

3. ผู้ออกพันธบัตร   กระทรวงการคลัง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กค.”)  

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธปท.”)  

5. ผู้จัดจ าหน่าย     ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) 

6. ราคาจ าหน่าย  
ราคาหน่วยละ 1,000 บาท 
วงเงินซื้อขั้นต่ า 1,000 บาท และซื้อเพ่ิมเป็นจ านวนเท่าของ 1,000 บาท  
วงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 5,000,000 บาท  
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7. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ 
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 

วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร  
 (ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย์  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  บริษัทประกัน  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน  กองทุนรวม  คณะบุคคล  บรรษัท ส านักงานประกันสังคม  
รัฐวิสาหกิจ  บริษัท  ห้างร้าน หน่วยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหาก าไร  นิติบุคคลอาคารชุด  นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน  และสถานศึกษาเอกชน) 

8. วิธีการซื้อพันธบัตร  
 ให้ธนาคารจ าหน่ายพันธบัตรให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อ กรณผีู้มีสิทธิ์ซื้อท่ียังไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง 
ATM ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารก่อนในวันที่ซื้อพันธบัตรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และจะสามารถซื้อพันธบัตร
ผ่านเครื่อง ATM ได้ในครั้งต่อไป  
 ส าหรับผู้มีสิทธิ์ซื้อที่ได้ลงทะเบียนแล้ว สามารถซื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ตั้งแต่เวลา 
8.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2555 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

ในการลงทะเบียนเพื่อซื้อพันธบัตร ธนาคารจะออก Bond Book ให้กับผู้ซื้อพันธบัตรเพื่อใช้แสดง 
เฉพาะรายการซื้อจากธนาคารเท่านั้น โดยรายการซื้อจะปรากฏภายหลังการซื้อพันธบัตร  

9. การช าระเงิน 
กรณีซ้ือผ่านเครื่อง ATM  

 ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีผู้มีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการท ารายการ โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อจะได้รับใบเสร็จ 
จากเครื่อง ATM เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อพันธบัตร โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ท าธุรกรรม  
ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดท าการของสถาบัน 
การเงิน ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันท าการถัดไป 

กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์   
 สามารถช าระได้ทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค 
 - ช าระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากช าระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันท าการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ 
ตั้งแต่วันที่ซื้อ กรณีที่ช าระหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือซื้อในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุด 
ท าการของสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการถัดไป  
 - ช าระด้วยเช็ค  

 สั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ”  
 ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ไม่รับช าระด้วยเช็ค)  

 เรียกเก็บได้ในส านักหักบัญชีเดียวกับสาขาท่ีรับช าระเงินค่าพันธบัตร  
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 สามารถท ารายการรับช าระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของสาขา จนถึงเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่
ละสาขาเท่านั้น  

หากช าระไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา  ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการถัดไป  

10. การระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร  
ในการซื้อพันธบัตร ผู้ซื้อระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อ ถ้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ต้องระบุชื่อผู้ปกครองหรือผู้จัดการเป็นผู้ลงนามซื้อแทน (ผู้ปกครองหรือผู้จัดการให้ระบุชื่อได้เพียง 1 คน) 

11. การระบุวันที่ในพันธบัตร  
ธปท. จะระบุวันที่จดทะเบียนในพันธบัตรเป็นวันเดียวกันกับวันที่ กค. ได้รับเงินจากธนาคาร 

12. วันที่ได้รับพันธบัตร 
12.1 ธปท. จะให้ธนาคารมารับมอบพันธบัตรภายใน 30 วันท าการ นับจากวันที่ ธปท. ได้รับเงิน 

ค่าพันธบัตร และข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วจากธนาคาร  
12.2 ผู้ซื้อพันธบัตรสามารถรับพันธบัตรได้โดย 
 (1)  รับที่ธนาคาร ส านักงานใหญ่ หรือสาขาที่ท่านได้ช าระเงินไว้ 
 (2)  ขอให้ธนาคารจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

13. การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน 
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กร  
ของรัฐ เช่น การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับ 
สถาบันการเงิน หรือบุคคลอ่ืนได้ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือ
บุคคลนั้น ๆ 

14. การขายก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน  
หลังจากได้รับพันธบัตรผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่  

12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป โดยสามารถขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืนตามราคาท่ีจะตกลงกัน  
แต่จะกระท าในระหว่างระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนมิได้ 

15. การให้บริการแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถฝากพันธบัตรไว้ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป หากประสงค์จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม 
พิธีปฏิบัติของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในพันธบัตร ถือใบพันธบัตร  หากประสงค์จะด าเนินการเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตาม
พิธีปฏิบัติของ ธปท . 
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15.1 การขอแยกหน่วยพันธบัตรเป็นใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร) 
ในการจ าหน่ายพันธบัตรครั้งนี้ กค. โดย ธปท. จะออกพันธบัตรให้ผู้ซื้อเพียง 1 ฉบับ และใน

กรณีท่ีจ าเป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแตกพันธบัตรเป็นฉบับย่อยๆ ได้ แต่ราคาพันธบัตรที่
แตกเป็นฉบับย่อยๆ แล้วจะต้องเป็นจ านวนเต็มพัน 

15.2 การโอนกรรมสิทธิ์ 
-  กระท าได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป  

 -  การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเป็นหลักประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือ การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
การหย่า หรือ ล้มละลาย หรือการช าระบัญชี ให้กระท าได้หลังจากได้รับใบพันธบัตรแล้ว  

 -  การโอนกรรมสิทธิ์จะกระท าในระหว่างระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันครบก าหนดช าระคืนต้นเงิน 
มิได้ หรือเป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่ ธปท. ประกาศก าหนด  

15.3 การจ าน าและการถอนจ าน า 

15.4 ขอแก้ไขชื่อจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร 

15.5 การขอออกพันธบัตรใหม่กรณีสูญหาย 

15.6 การยื่นไถ่ถอนต้นเงินพันธบัตรเม่ือครบก าหนด 

      ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ตามข้อ 15.1 – 15.6 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถแจ้งความ
จ านงได้โดยตรงที่ ธปท. ส านักงานใหญ่ ส านักงานภาค หรือผ่านธนาคาร หากติดต่อโดยตรงที่ ธปท. 
ส านักงานใหญ่  ส านักงานภาค ตามท่ีขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้  ธปท. จะด าเนินการให้ทันที แต่หากติดต่อ
ผ่านธนาคาร ธปท. จะด าเนินการให้ทันทีที่ได้รับเรื่องจากธนาคาร โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมให้แก่ ธปท. ส าหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และส าหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ประเภทอ่ืน 
ฉบับละ 100 บาท หรือตามท่ี ธปท. จะก าหนดภายหลัง  ยกเว้นการยื่นไถ่ถอนต้นเงินพันธบัตรเมื่อครบก าหนด 
ธปท. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการดังกล่าว จากผู้ถือกรรมสิทธิ์
เพ่ิมอีกฉบับละ 10 บาท  

16. การจ่ายดอกเบี้ย 
16.1 ปีละ 2 งวด คือ ในวันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน ของทุกปี โดยจ่ายเป็นจ านวนเงิน  

งวดละเท่า ๆ กัน จนกว่าพันธบัตรจะครบก าหนด ยกเว้นงวดแรก และงวดที่ 2 จะค านวณดอกเบี้ย 
โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจ านวนวันที่เกิดข้ึนจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง 

16.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ฝากไว้
ที่ธนาคารใดก็ได้ (ธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น) ตามท่ีผู้ถือกรรมสิทธิ์แจ้งไว้ในค าเสนอขอซื้อพันธบัตร  
หรือตามท่ีมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อ ธปท. ในภายหลัง หรือตามท่ี ธปท. ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
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(ประเทศไทย) จ ากัด โดยในการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชี หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ เจ้าของ
บัญชีจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืน ธนาคารเจ้าของบัญชี 
เงินฝากอาจหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศหรือก าหนด 

16.3 ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยของพันธบัตรในแต่ละงวด ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยถือตามรายชื่อทาง
ทะเบียน ณ วันท าการสุดท้ายของ ธปท. ก่อนถึงช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันถึงก าหนดช าระดอกเบี้ย 

16.4 หากวันครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนไปช าระ
ดอกเบี้ยในวันท าการถัดไป โดยไม่ค านวณดอกเบี้ยเพ่ิมให้ 

17. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 
      ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร  
ส าหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกได้ว่า จะน าไปรวมค านวณภาษีเงินได้ ณ สิ้นปี หรือไม่ก็ได้ 

18. การไถ่ถอนต้นเงินเมื่อครบก าหนด 
18.1 ก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 กันยายน 2557 หากวันครบก าหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือ

วันหยุด ธปท. ให้เลื่อนไปช าระในวันท าการถัดไป โดยไม่ค านวณดอกเบี้ยเพ่ิมให้ 
      18.2 การช าระต้นเงินกู้ตามพันธบัตรจะกระท าได้ต่อเมื่อ ธปท . ได้รับคืนใบพันธบัตร โดย ธปท.  
จะจัดส่งแบบค าขอรับคืนต้นเงินพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน  
  เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย 

(1) แบบค าขอรับคืนต้นเงินพันธบัตร  

 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีที่ประสงค์ให้โอนเงิน (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก
ประจ า) ซึ่งตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หากเป็นพันธบัตรของผู้เยาว์ 
    - ถ้าผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้จัดการลงลายมือชื่อ 
    -  ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์ลงลายมือชื่อ 
  ร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้จัดการ 
    -  ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยื่นเรื่องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อน 

(2)  ใบพันธบัตร 
(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
(4)  ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง    

18.3 ธปท. ก าหนดวันปิดพักทะเบียนในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
18.4 ธปท. จะโอนต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ฝากไว้ที่

ธนาคารใดก็ได้ (ธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น) ตามท่ีผู้ถือกรรมสิทธิ์แจ้งไว้ในแบบค าขอรับคืนต้นเงิน 
พันธบัตร หรือตามท่ี ธปท. ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยในการโอนต้นเงิน 
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                รายละเอียดแนบ 

เอกสารประกอบการซื้อพันธบัตร 
 

 ผู้ซื้อต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
 กรณีนิติบุคคล ผู้ที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจจัดการตราสารหนี้" ต้องเป็นผู้ที่มี
ต าแหน่งสูงสุดของนิติบุคคล 

 

         

 บุคคลธรรมดา 

 ล าดับ ชื่อเอกสาร   
1 ตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ** 

2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน   

3 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชี (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า) ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ หรือ มีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ในชื่อบัญชี 

  

 
บุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างชาติ 

 ล าดับ ชื่อเอกสาร   
1 ตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ** 

2 ส าเนาใบส าคัญถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว   

3 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชี (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า) ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ หรือ มีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ในชื่อบัญชี 

  

 
สหกรณ์ 

 ล าดับ ชื่อเอกสาร   
1 ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ** 

2 ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ** 

3 ส าเนาข้อบังคับของสหกรณ์ท่ีก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน  ** 

4 รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ / รายงานการประชุม ** 

5 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

  

6 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชีในนามของสหกรณ์  (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า)   
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มูลนิธิ 
 ล าดับ ชื่อเอกสาร 
 

1 ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ** 

2 ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือให้อ านาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ ** 

3 ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ท้ังชุด ** 

4 ส าเนาข้อบังคับของมูลนิธิ ที่ก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน ** 

5 ส าเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี   หากไม่ได้
แนบมา ธปท. จ าเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 

** 

6 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

  

7 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชีในนามของมูลนิธิ  (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า)   

สมาคม 
 ล าดับ ชื่อเอกสาร   

1 ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ** 

2 ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมและองค์การ  หรือ  ทะเบียนสมาคม ** 

3 ส าเนาข้อบังคับของสมาคม ที่ก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน ** 

4 ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ท้ังชุด  ** 

5 ส าเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี   หากไม่ได้
แนบมา ธปท. จ าเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 

** 

6 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

  

7 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชีในนามของสมาคม  (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า)   

วัด 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  

1 ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ** 

2 ส าเนาใบประกาศจัดตั้งวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดส าหรับวัดที่จัดตั้งก่อน พ.ศ. 2484 ** 

3 ส าเนาใบตราตั้งเจ้าอาวาส ** 

4 หนังสือสุทธิของเจ้าอาวาส ** 

5 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของวัดให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

  

6 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชีในนามของวัด  (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า)   
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สภากาชาดไทย 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  

1 ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ** 

2 ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้ง ** 

3 รายชื่อคณะกรรมการ ** 

4 ส าเนาข้อบังคับ หรือระเบียบก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน ** 

5 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

  

6 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชีในนามของสภากาชาดไทย  (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า)   

สถานศึกษาของรัฐ 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  

1 ตัวอย่างลายมือชื่อ อธิการบดี หรืออาจารย์ใหญ่/ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ** 

2 ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้ง ** 
3 ส าเนาประกาศส านักนายกฯ เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี หรืออาจารย์ใหญ่ หรือค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจ ** 
4 ส าเนาข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน  ** 
5 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตร  พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ   
6 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชีในนามของสถานศึกษา  (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า)   

 

โรงพยาบาลของรัฐ  

ล าดับ ชื่อเอกสาร  

1 ตัวอย่างลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ** 
2 ส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ ** 
3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนาม หรือผู้อ านวยการ หรือประธานกรรมการ ** 
4 ส าเนาข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน  ** 
5 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตร  พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ   
6 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชีในนามของโรงพยาบาล  (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า)   
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นิติบุคคลอ่ืน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร  

1 ตัวอย่างลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ** 
2 ส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ ** 
3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล ** 
4 ส าเนาข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน  ** 
5 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตร  พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ   
6 ส าเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชีในนามของนิติบุคคล  (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า)   

หมายเหตุ  ** คือเอกสารที่ต้องแนบมากับตัวอย่างลายมือชื่อเพ่ือน าส่งให้ ธปท . 
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ถาม-ตอบ 
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1.  ท าไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจ า 
 กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตรฯ โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน  
การลงทุนในพันธบัตรฯ จึงเป็นการลงทุนที่ม่ันคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับต้นเงินคืน ได้รับดอกเบี้ย  
เป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงท่ี ตามระยะเวลาก าหนดที่แน่นอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่
ออกจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่จะก าหนดให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น 

2.  ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุ่นนี้มีอะไรบ้าง 
 มีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตรฯ อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีผลตอบแทน
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตรฯ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือพันธบัตรฯ จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่ก าหนดไว้ 
บนหน้าพันธบัตรฯ ตลอดอายุพันธบัตรฯ   
 ในกรณีที่น าพันธบัตรฯ ไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
มีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับต้นเงินคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่า
หรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรฯ 
จนถึงวันครบก าหนดแล้ว จะได้รับคืนต้นเงินเต็มจ านวนเสมอ 
 ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่างๆ ดังนี้ 
 http://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Pages/index.aspx 
 http://www.thaibma.or.th  (Bond Tutorial / Investor Guide) 
 http://www.thaibond.com 

3.  คณะบุคคลหรือกองทุนส่วนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นนี้ได้หรือไม ่
 คณะบุคคลไม่สามารถซ้ือได้ เนื่องจากไม่มีสถานภาพเป็นบุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะซื้อได้  
 กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไม่สามารถซื้อได้ 

4.  การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นนี้ท าอย่างไร 
 เมื่อ ธปท. จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี  
ณ ที่จ่าย ให้ ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานขอคืนภาษีประจ าปีได้ ในกรณีที่ฐานเงินได้ของท่านเสียภาษี  
ในอัตราที่ต่ ากว่าร้อยละ 15  
 

http://www.thaibond.com/
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5.  ซื้อแล้วได้หลักฐานอะไรกลับไป 
กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์   
ได้สลิป ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคท่ีพิมพ์จากเคาน์เตอร์  
กรณีซ้ือผ่านเครื่อง ATM  
ได้สลิปที่พิมพ์ออกมาจากเครื่อง ATM โดยเมื่อได้รับเอกสารข้างต้นแล้วถือเป็นการยืนยันการซื้อ

พันธบัตร  

6.  เขียนหนังสือไม่เป็นซื้อได้หรือไม่ 
 ได้ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะช่วยเขียนให้ ถ้าลงลายมือชื่อไม่เป็น จะให้ 
พิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย และมีพยานรับรอง 2 คน 

7.  คู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมหากอีกฝ่ายต้องการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์หรือไม่  
 ไม่ต้องให้ความยินยอม 

8.  การโอนดอกเบี้ยพันธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
         ในการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชี หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ เจ้าของบัญชีจะไม่

ถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืน ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากอาจหัก
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศหรือก าหนด 

9.  หากเคยซ้ือพันธบัตรและได้ท าบัตรตัวอย่างลายมือชื่อแล้ว จ าเป็นต้องท าบัตรตัวอย่างลายมือชื่อใหม่
หรือไม่ 
    การจ าหน่ายพันธบัตรครั้งนี้ ให้ผู้ซื้อพันธบัตร ท าตัวอย่างลายมือชื่อใหม่ทุกราย 

10. การค านวณดอกเบี้ยจะค านวณจากแต่ละหน่วย (1,000 บาท) หรือจากราคาตรารวมต่อใบ                  
(เช่น 100,000 บาท)       
 จะค านวณจากราคาตรารวมของแต่ละใบ 

11. หากต้องการรับดอกเบี้ยเป็นเงินสดและเช็คจะท าได้หรือไม่ 
ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก

ประจ า) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น  
หากผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับดอกเบี้ย ให้แจ้งโดยตรงที่ 

ธปท. ส านักงานใหญ่ ส านักงานภาค หรือธนาคาร ส านักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อให้  ธปท. 
ด าเนินการต่อไป 
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12.  การไถ่ถอนคืนต้นเงินพันธบัตรเม่ือครบก าหนดต้องด าเนินการอย่างไร 
  การช าระต้นเงินกู้ตามพันธบัตรจะกระท าได้ต่อเมื่อ ธปท . ได้รับคืนใบพันธบัตร ดังนั้น ก่อนวัน
ครบก าหนดไถ่ถอน ธปท. จะส่งแบบค าขอรับคืนต้นเงินพันธบัตรให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพ่ือให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์
แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้น าต้นเงินเข้าบัญชี (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า) และลงลายมือชื่อ 
ผู้ถือกรรมสิทธิ ์พร้อมด าเนนิการตามรายละเอียดที่ก าหนด รวมทั้งให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งคืนใบพันธบัตรให ้ธปท.  
 กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในนามผู้เยาว์ ถ้าผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้จัดการลงลายมือชื่อ ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์ลงลายมือชื่อร่วมกับ
ผู้ปกครองหรือผู้จัดการ ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยื่นเรื่องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อน 
 ธปท.จะโอนต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์แจ้งไว้ในแบบค าขอรับคืนต้นเงิน
พันธบัตร หรือตามท่ี ธปท. ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งในการโอนต้นเงิน 
เข้าบัญช ีหากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ เจ้าของบัญชีจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  
หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืน ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากอาจหักค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่แต่ละ
ธนาคารประกาศหรือก าหนด 




