
 รู้ก่อนซื้อพันธบัตร  พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2 

อายุพันธบัตร 5 ปี และ 10 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 

อัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ 5 ปี  (SB225A) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 2.35 ต่อปี 
รุ่นอายุ 10 ปี (SB275A)   อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

วงเงินจ าหน่ายรวม 15,000 ล้านบาท 

วันที่จ าหน่าย 8 พฤษภาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก 
บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ 
โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร  

วงเงินซื้อ 
ขั้นต่ า-ขั้นสูง 

วงเงินซ้ือขั้นต่ า 1,000 บาท (1 หน่วย) – ไม่จ ากัดวงเงินซ้ือขั้นสูง ไม่จ ากัดจ านวนครั้งท่ีเข้าซ้ือ ราคาจ าหน่ายหน่วยละ 1,000 บาท 
และซ้ือเพิ่มเป็นจ านวนเท่าของ 1,000 บาท 

กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเง่ือนไข ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย 
วันทีค่รบก าหนดไถ่ถอน -  พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565                                                                        

-  พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2570 

วันทีจ่่ายดอกเบี้ย 8 พฤษภาคม และ 8 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบก าหนดไถ่ถอน 

วิธีจัดจ าหน่าย  จ าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่อง ATM และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  
ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560 จนถึงเวลา 15.00 น.  
ของวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ท้ังนี้ การซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ซ้ือต้องสมัครขอใช้บริการก่อน 

 จ าหน่ายท่ีบูธส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งท่ี 17 MONEY EXPO 2017 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 11 - 14 พฤษภาคม 2560 

การช าระเงิน  ซื้อผ่านเครื่อง ATM หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซ้ือทันที 
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถช าระได้ท้ังเงินสด หรือหักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ไม่รับช าระด้วยเช็ค)  

โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี”  
  “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี” 

 กรณีช าระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากช าระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันท าการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ีซ้ือ  
หากช าระหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย  
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการถัดไป 

 กรณีช าระด้วยเช็ค  หากช าระก่อนเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และเช็คจะต้องลงวันท่ีสั่งจ่ายไม่เกินวันท่ีท ารายการ  
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ 

 หากช าระหลังเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย  
     รายการจองซ้ือจะถือเป็นรายการของวันท าการถัดไป และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการท่ีทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้  
     ท้ังนี้ เงื่อนไขการช าระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจ าหน่ายก าหนด 

หลักฐานท่ีได้รับ 
จากการซื้อ 

 ซื้อผ่านเครื่อง ATM : ได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการท่ีพิมพ์จากเครื่อง ATM 
 ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : ได้รับหลักฐานการท ารายการตามบริการของแต่ละธนาคารตัวแทนจ าหน่ายก าหนด   
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร 
ผู้ซื้อรายใหม่ : ได้รับสมุดพันธบัตรฯ  (Bond Book) ในวันท่ีซ้ือหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันท าการจากธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 
ผู้ซื้อที่มีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซื้อหลังวันท ารายการซ้ือ 15 วันท าการ  

การเปลี่ยนแปลงชื่อ 
ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย/ 
เงินต้น และการท าธุรกรรม
เกี่ยวกับพันธบัตร 

ติดต่อธนาคารตัวแทนจ าหน่ายท่ีท ารายการซ้ือ 

 การโอนกรรมสิทธิ์ การขายพันธบัตรก่อนวันท่ีครบก าหนดไถ่ถอน สามารถท ารายการได้ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
 การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการหย่า การล้มละลาย การช าระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน  
     ให้กระท าได้หลังจากวันท่ีท ารายการซ้ือ 15 วันท าการ 
การท าธุรกรรมเกีย่วกบัพันธบัตรอาจมีคา่ธรรมเนยีมตามรายละเอยีดดา้นหลัง หรือโปรดศกึษาข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือชีช้วน (รบัได้ท่ีธนาคารตวัแทนจ าหน่าย) 

การเสียภาษี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทุกครั้งท่ีมีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดา
จะถูกหักภาษ ีณ ท่ีจ่ายในอัตรา 15% ต่อปี) ผู้ซ้ือจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต 
กรณีท่ีสมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อ พันธบัตรและตราสารหน้ี) 



 รู้ก่อนซื้อพันธบัตร  พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2 

การจ่ายคืนเงินต้น 
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ในวันท่ี 

ครบก าหนดไถ่ถอน กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี           

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ     
จากการท าธุรกรรม 
ภายหลังการซื้อพันธบัตร
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด         
(ต่อรายการไม่รวม VAT) 

ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
(ไม่คิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจ าหนา่ย 
(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 

 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร        
คิด 250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ 
ก าหนดไถ่ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธิ ์ - -  กรณีโอนระหวา่งลูกค้าเดิมที่ซ้ือผ่าน 
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้า 
รายใหม ่คิดค่าธรรมเนียมการโอน 
จากลูกค้าใหม ่250 บาท 

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู ่บัญชีรับ
ดอกเบี้ยและเงินต้น 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

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

- - คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ 
(Bond Book) ใหม่ ตามอัตราทีธ่นาคารประกาศ 
(เล่มละ 50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือรับรอง    
ยอดพันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ      
(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบญัชีไม่ได้ 

100 บาท 
 (ไม่คิด VAT) 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    
การท าธุรกรรม : โอน  ใช้เป็นหลักประกัน 
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วย
พันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทน
พันธบัตรช ารุด สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ  
ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

- 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี : 
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  www.bangkokbank.com    
3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 870 www.kasikornbank.com       
5. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5304, 5308, 5315  www.pdmo.go.th 
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย  www.bot.or.th                                  

2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111  www.ktb.co.th 
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777  www.scb.co.th 

   - ส านักงานใหญ่ ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร โทร. 1213            -  ส านักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4421-5, 0 7423 8475                           
   - ส านักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1075, 1078          -  ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3423-5  
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http://www.bot.or.th/
http://www.ktb.co.th/
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