
หนังสือชี้ชวนการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฉบับย่อ) 

1. อายุ 6 ปี - เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 
2. อัตราดอกเบี้ย 
(คูปอง) 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี 

3. วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท 
4. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ 
ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด 
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอ่ืนใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร  
(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย์  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  บริษัทประกัน  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน  กองทุนรวม  คณะบุคคล บรรษัท ส านักงาน
ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ  บริษัท  ห้างร้าน หน่วยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหาก าไร นิติบุคคลอาคารชุด  
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน  และสถานศึกษาเอกชน) 

5. วันที่จ าหน่าย 
และวงเงินซื้อ 
ขั้นต่ า-ขั้นสูง 

* ไม่จ ากัดจ านวนครั้งท่ีเข้าซื้อต่อราย แต่วงเงินรวมที่ซื้อในแต่ละช่วง ไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท ต่อ 1 ธนาคาร 
**  ไม่จ ากัดจ านวนครั้งและวงเงินขั้นสูงที่เข้าซื้อต่อราย แต่วงเงินท่ีจะซื้อต้องไม่เกินวงเงินท่ีเหลือ 

ช่วงที่ วันท่ี จ านวนวัน 
ที่จ าหน่าย 
(วันท าการ) 

ผู้มีสิทธ์ิซื้อ วงเงินรวม 
ที่เปิดจ าหน่าย 

วงเงินซื้อต่อราย 

     ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1* 3-4 ก.ย. 55 2 วัน อายุ 60 ปีข้ึนไป 80,000 ล้านบาท 1,000 บาท 2,000,000 บาท 
2* 5-7 ก.ย. 55 3 วัน ประชาชนท่ัวไป 

(รวมอายุ 60 ปีข้ึนไป) 
และผูม้ีสิทธ์ิซื้อ 

วงเงินท่ีเหลือ 
จากช่วงที่ 1 

1,000 บาท 2,000,000 บาท 

3** 10-14 ก.ย. 55 5 วัน ประชาชนท่ัวไป 
(รวมอายุ 60 ปีข้ึนไป) 

และผูม้ีสิทธ์ิซื้อ 

วงเงินท่ีเหลือ 
จากช่วงที่ 2 

1,000 บาท ไม่จ ากดัวงเงิน 

    80,000 ล้านบาท   

6. การลงทะเบียน
และการเปิดบัญชี 
ฝากหลักทรัพย์ 

ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียน (ลงทะเบียนได้ 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 จนถึงวันสิ้นสุดการจ าหน่าย) และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร
ตัวแทนจ าหน่าย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ)  
การลงทะเบียน ใช้หลักฐานดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออก 
โดยส่วนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
ตัวแทนจ าหน่าย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่  
     กรณซีื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง ATM หากผู้ซื้อท าบัตร ATM ใหม่ ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการท าบัตร ATM และค่าธรรมเนียมบัตร ATM ปีแรกให้กับผู้ซื้อ 
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การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ 
เนื่องจากการซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผูซ้ื้อจะต้องฝากพันธบัตรเข้าบัญชีของตนที่เปิดไว้
กับธนาคารตัวแทนจ าหน่าย โดยธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะน าฝากพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้ภายใต้
บัญชีฝากหลักทรัพย์ของธนาคารเพ่ือลูกค้า ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยชื่อ
เจ้าของบัญชีฝากหลักทรัพย์จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและต้นเงิน โดยใช้
หลักฐานในการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เช่นเดียวกับการลงทะเบียน 

7. วิธีจัดจ าหน่าย จ าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์และเครื่อง ATM ของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 4 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพฯ  
ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ) ระหว่างวันที่ 3 – 14 กันยายน 2555 
ทั้งนี้ ในวันแรกของการจ าหน่าย ผู้มีสิทธิ์ซื้อที่เป็นประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถ 
ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเครื่อง ATM ได้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. และผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2555 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2555 

8. การช าระเงิน กรณีซ้ือผ่านเครื่อง ATM  
ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีผู้มีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการท ารายการ โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อจะได้รับใบเสร็จจาก
เครื่อง ATM เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อพันธบัตร โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ท าธุรกรรม  
ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดท าการ 
ของสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันท าการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูงผ่านเครื่อง ATM  
เป็นไปตามแต่ละธนาคารประกาศหรือก าหนด 
กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์  
สามารถช าระได้ทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค 
- ช าระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากช าระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันท าการดอกเบี้ยจะเริ่มนับ 
ตั้งแต่วันที่ซื้อ  
กรณีท่ีช าระหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือซื้อในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดท าการของ
สถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการถัดไป  
- ช าระด้วยเช็ค  

 สั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง”  

 ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 14 กันยายน 2555 ไม่รับช าระด้วยเช็ค)  

 เรียกเก็บได้ในส านักหักบัญชีเดียวกับสาขาท่ีรับช าระเงินค่าพันธบัตร  

 สามารถท ารายการรับช าระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของสาขา จนถึงเวลาปิดเคลียริ่งเช็ค          
ของแต่ละสาขาเท่านั้น  

หากช าระไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา  ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการถัดไป 
9. หลักฐานที่ได้รับ
จากการซื้อ
พันธบัตร  

- กรณีท่ีซื้อผ่านเครื่อง ATM ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จที่พิมพ์จากเครื่อง ATM เพ่ือเป็นหลักฐานในการช าระ 
ค่าซื้อพันธบัตร    
- กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร  
- สมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร  
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โดยจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 30 วันท าการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะน าไปใช้อ้างอิง
ส าหรับการท าธุรกรรมได้ รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา 
(Par Value) ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ท ารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) 
ของแต่ละธนาคาร โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร  
ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุ่นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือ
กรรมสิทธิ์สามารถน า Bond Book ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านธนาคารเท่านั้น ส าหรบัการช าระคืน 
ต้นเงินพันธบัตรเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะช าระคืนตามราคาตรา (Par Value) 

10. การเปลี่ยนแปลง 
ชื่อ ที่อยู่ บัญชีรับ
ดอกเบี้ย และต้นเงิน 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ ที่ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้  
โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว 

11. การโอน
กรรมสิทธิ์  
 

กระท าได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ยกเว้น การโอนกรรมสิทธิ์เพ่ือเป็นหลักประกัน หรือ  
โอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า หรือล้มละลาย หรือการช าระบัญชี  
ให้กระท าได้หลังจากปิดจ าหน่ายแล้ว 30 วันท าการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555)  ทั้งนี้ การโอน 
กรรมสิทธิ์จะกระท าในระหว่างระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันครบก าหนดช าระคืนต้นเงินมิได้ 
 
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระท าได้ โดยอาจเป็นการโอนให้กับ
ลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจ าหน่ายเดียวกัน และ 
ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารตัวแทนจ าหน่ายได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องน า Bond Book  
ไปติดต่อธนาคารตัวแทนจ าหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ 

12. การใช้
พันธบัตรเป็น
หลักประกัน 
 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ 
เช่น การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบัน
การเงินหรือบุคคลอ่ืนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือ 
บุคคลนั้น ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคารตัวแทนจ าหน่ายเพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless  
โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร รายละเอียดตามข้อ 13 (1) 
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13. ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
จากการท าธุรกรรม 
ภายหลังการซื้อ
พันธบัตรของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

  

ประเภทธุรกรรม 
ผู้เรยีกเก็บ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ต่อรายการ ไม่รวม VAT) 

ธปท. 

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless  
เพื่อออกใบพันธบัตร 

65 บาท 
 
- 
- 

- 
 

บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless  
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการน าฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท 

(3)  การท าธุรกรรมตา่ง ๆ ของพันธบัตร 
แบบมีใบตราสาร  
(เช่น การโอน การจ าน า การถอนจ าน า  
การขอแยกหน่วยพันธบัตร เป็นตน้) 

- 
- 

บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

 

หมายเหตุ :  ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการด าเนินธุรกรรมต่างๆ เช่น การถอน
พันธบัตรจากระบบ Scripless การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless การขอออก Bond Book  
กรณีสูญหาย การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร เป็นต้น ตามท่ีกระทรวงการคลังและธนาคารตัวแทน 
จ าหน่ายจะประกาศก าหนด   

14. การจ่าย
ดอกเบี้ย  

จ่ายปีละ 2 งวด คือ วันที่ 3 มีนาคม และ 3 กันยายน ของทุกปี โดยจ่ายเป็นเงินงวดละเท่าๆ กัน จนกว่า
พันธบัตรจะครบก าหนด ยกเว้นงวดแรก และงวดที่ 2 จะค านวณดอกเบี้ยจากจ านวนวันที่เกิดข้ึนจริง  

15. การเสียภาษี ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร  
16. ก าหนดช าระคืน 

ต้นเงิน (วันครบ
ก าหนดไถ่ถอน) 

ก าหนดช าระคืนต้นเงินในวันที่ 3 กันยายน 2561 หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดท าการของสถาบันการเงิน 
ให้เลื่อนไปช าระในวันท าการถัดไป โดยไม่ค านวณดอกเบี้ยเพ่ิมให้  
 - กรณีพันธบัตรประเภทไร้ใบตราสาร  ธปท. จะช าระคืนต้นเงินพันธบัตรให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อ
และข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- กรณีพันธบัตรประเภทมีใบตราสาร การช าระต้นเงินพันธบัตรจะกระท าได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืน 
ใบพันธบัตร  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  ได้ที่  www.pdmo.go.th ,  www.bot.or.th , 
www.bangkokbank.com www.ktb.co.th ,  www.kasikornbank.com  ,  www.scb.co.th  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) Call Center 1333 

2.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) Call Center 1551 ,  โทร. 0 2208 3071-7   
   

3.  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 0 2888 8888 

4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โทร. 0 2777 7777 

5.  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง     โทร 0 2265 8050 ต่อ 5315-7 

6.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
     ส านักงานใหญ่ ฝ่ายการช าระเงินและตราสารหนี ้
     ส านักงานภาคเหนือ  จ.เชียงใหม่ 
     ส านักงานภาคใต ้อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 
 

 
โทร. 1213 
โทร. 0-5393-1072-8 
โทร. 0-7427-2000 ต่อ 4421-5, 0-7423-8475 
โทร. 0-4333-3000 ต่อ 3216-7      

 

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

