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สรุปขอมูลสําคัญ 

พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 1    

1.   กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ครั้งท่ี 1 โดยเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)  (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “พันธบัตร”)  

โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ดังน้ี 

อายุ 3 ป  

อัตราดอกเบี้ย (คูปอง) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป 

2.  กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตร จํานวน 1 รุน วงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท ในวันที่  

22 พฤศจิกายน 2555 - 5 เมษายน 2556 โดยจําหนายผานเคานเตอรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ยกเวนสาขาไมโคร) 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) และที่บูธสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2012  

ณ ศูนยการคาสยามพารากอน ระหวางวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2555 ทั้งน้ี ผูมีสิทธ์ิซื้อสามารถซื้อ

พันธบัตรผานเคานเตอรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง  

ต้ังแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2556 

3. ผูออกพันธบัตร   กระทรวงการคลัง (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “กค.”)  

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน   ธนาคารแหงประเทศไทย  (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ธปท.”)  

5. ผูจัดจําหนายและผูรับฝากพันธบัตรจากผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)      

    (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ธนาคาร”) 

6. ผูรับฝากพันธบัตร   บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา     

   “ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) 
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7. ราคาจําหนาย   

ราคาจําหนายหนวยละ 1,000 บาท โดยซื้อเพิ่มเปนจํานวนเทาของ 1,000 บาท   

วงเงินซื้อข้ันตํ่า 1,000 บาท (1 หนวย) และวงเงินซื้อข้ันสูง 2,000,000 บาท (2,000 หนวย)  

ไมจํากัดจํานวนครั้งที่เขาซื้อตอราย แตวงเงินรวมที่ซื้อไมเกินรายละ 2,000,000 บาท ตอ 1 ธนาคาร 

8. ผูมีสิทธิ์ซื้อ 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด 

สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร 

(ผูไมมีสิทธ์ิซื้อ ประกอบดวย ธนาคาร  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย  บริษัทเครดิตฟองซิเอร  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  บริษัทประกัน  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน  กองทุนรวม  คณะบุคคล  บรรษัท สํานักงานประกันสังคม  

รัฐวิสาหกิจ  บริษัท  หางราน หนวยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหากําไร  นิติบุคคลอาคารชุด  นิติบุคคลหมูบาน

จัดสรร โรงพยาบาลเอกชน  และสถานศึกษาเอกชน) 

9. วิธีการซื้อพันธบัตร  

 ผูซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) รายใหมที่ไมเคยลงทะเบียนขอมูลและเปดบัญชีฝากหลักทรัพย

สําหรับพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มากอน ตองลงทะเบียน 

และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยทีธ่นาคาร (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคาร

ไทยพาณิชยฯ)  

การลงทะเบียน ใชหลักฐาน ดังน้ี (เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดูรายละเอียดแนบ) 

 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลที่ออกโดย

สวนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 2.  สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูซื้อที่เปดบัญชีไวกับธนาคาร  

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  ในกรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝาก ผูซื้อตองเปดบัญชีใหม  

   กรณีซื้อพันธบัตรผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หากผูซื้อทําบัตร ATM ใหม ธนาคารจะยกเวน

คาธรรมเนียมการทําบัตร ATM และคาธรรมเนียมบัตร ATM ปแรกใหแกผูซื้อ 

การเปดบัญชีฝากหลักทรัพย 

เน่ืองจากการซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อจะตองฝากพันธบัตรเขาบัญชีของตน 

ที่เปดไวกับธนาคาร โดยธนาคารจะนําฝากพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธ์ิไวภายใตบัญชีฝากหลักทรัพยของ 
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ธนาคารเพื่อลูกคาทีฝ่ากไวที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยช่ือเจาของบัญชีหลักทรัพยจะตองตรงกับช่ือเจาของ

บัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและตนเงิน  

10. การชําระเงิน 

กรณีซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  

 ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีผูมีสิทธ์ิซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับต้ังแตวันที ่

ทําธุรกรรม ยกเวนกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุด ธปท. 

ดอกเบี้ยจะเริ่มนับต้ังแตวันทําการถัดไป ทั้งน้ี วงเงินซื้อข้ันสูงที่ซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เปนไป

ตามแตละธนาคารประกาศหรือกําหนด 

กรณีซื้อผานเคานเตอร  

 สามารถชําระไดทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค 

1. ชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ  ดอกเบี้ยจะเริ่ม 

นับต้ังแตวันที่ซื้อ   

 2. ชําระดวยเช็ค  

• สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง”  

• ลงวันที่ไมเกินวันที่ซื้อ (วันที่ 5 เมษายน 2556 ไมรับชําระดวยเช็ค)  

• เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร  

• สามารถทํารายการรับชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียริ่งเช็ค 

    ของแตละสาขาเทาน้ัน  

 หากชําระไมเกินเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป 

11. การระบุชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)   

 ในการซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อระบุช่ือไดเพียงหน่ึงช่ือเทาน้ัน โดยช่ือผูถือ

กรรมสิทธ์ิจะตองตรงกับช่ือบัญชีฝากหลักทรัพย และช่ือบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและตนเงิน   

 หากผูถือกรรมสิทธ์ิเปนผูเยาว สามารถซื้อพันธบัตรไดโดยใชช่ือผูเยาว (คนเดียวเทาน้ัน) และในการ 

เปดบัญชีฝากหลักทรัพย ตองมีผูปกครองหรือผูจัดการใหความยินยอมเน่ืองจากยังไมบรรลุนิติภาวะ และ 

หากตองการถอนหลักทรัพย ผูปกครองหรือผูจัดการจะตองใหความยินยอมเชนกัน ทั้งน้ี บัญชีเงินฝากเพื่อ 
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รับโอนดอกเบี้ยและตนเงินจะตองเปนช่ือผูเยาว เทาน้ัน  อยางไรก็ดี เมื่อมีการถอนออกจากระบบไรใบตราสาร

มาเปนพันธบัตรแบบมีใบตราสาร ธปท. จะออกใบพันธบัตรจะตองใชช่ือผูเยาวโดยผูปกครอง ซึ่งในทาง

กฎหมายกรรมสิทธ์ิในใบพันธบัตรฉบับน้ีจะเปนของผูเยาว   

12. การระบุวันท่ีจดทะเบียนกรรมสิทธิพั์นธบัตรในบัญชีฝากหลักทรัพย  

     วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพยเปนวันเดียวกันกับวันที ่กค. ไดรับเงิน 

จากธนาคาร 

13. หลักฐานท่ีไดรับจากการซื้อพันธบัตร 

-  กรณีที่ซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูซื้อจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพจาก

เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อเปนหลักฐานในการชําระคาซื้อพันธบัตร    

-  กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร  

-  สําหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ โดยผูถือ

กรรมสิทธ์ิจะนําไปใชอางอิงสําหรับการทําธุรกรรมได รายการที่ปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซื้อที่

แสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value)  ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคา

ตลาด (Market  Value) ของแตละธนาคาร โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับรายการที่บันทึก

ไวที่ธนาคาร  ทั้งน้ี จะปรากฏเฉพาะรุนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผานธนาคารเทาน้ัน โดย 

ผูถือกรรมสิทธ์ิสามารถนํา Bond Book ที่ไดรับต้ังแตการซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรออมทรัพยรุนน้ีไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารที่ผูถือ

กรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อเทาน้ัน สําหรับการชําระคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลัง

จะชําระคืนตามราคาตรา (Par Value) 

14. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน 

 ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ 

เชน การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงิน

หรือบุคคลอื่นได ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลน้ัน ๆ โดย

จะตองติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบScripless โดยมี

คาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร รายละเอียดตามขอ 15  
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15. คาธรรมเนียมตาง ๆ จากการทําธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ ์

 

  

ประเภทธุรกรรม 

ผูเรียกเก็บ 

ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย 
(ตอรายการ  
ไมรวม VAT) 

ธปท. 
(ไมคิด VAT) 

ธนาคาร 
(ตอรายการ รวม VAT) 

กรณีไรใบตราสาร    

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ 
Scripless เพ่ือขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท 
 
 

บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ 
Scripless (ภายหลังการถอนแลว
ตองการนําฝากใหม) 

10 บาท 10 บาท/รายการ 200 บาท 

(3) การขายพันธบัตร 
กอนวันครบกําหนดไถถอน 

- - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิ - - ไมคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ
ระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือ
กรรมสิทธ์ิท่ีซื้อผานธนาคารเดียวกัน ท้ังนี้ 
หากเปนการโอนกรรมสิทธ์ิระหวางลูกคา
เดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิด
คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิจาก
ลูกคารายใหม 250 บาท 

(5) การขอแกไขชื่อท่ีจดทะเบียน 
กรรมสิทธ์ิในพันธบัตร ท่ีอยู  
บัญชีรับดอกเบ้ียและตนเงิน 

- - ไมคิดคาธรรมเนียม 

 (6) การขอออก Bond Book ใหมกรณี
สูญหาย 

- - คิดคาธรรมเนียมการออก Bond Book 
ใหม ตามอัตราท่ีแตละธนาคารประกาศ
กําหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง  
50 - 100 บาท ตอเลม 

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร ตามอัตราท่ีแตละธนาคาร
ประกาศกําหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง  
50 - 200 บาท ตอฉบับ 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไมคิดคาธรรมเนียม 
กรณีมีใบตราสาร 
การทําธุรกรรมตาง ๆ ของพันธบัตรแบบ
มีใบตราสาร (เชน การโอน การจํานํา 
การถอนจํานํา การขอแยกหนวย
พันธบัตร การขอหนังสือรับรองยอด  
เปนตน) 

 
- 
 

 
บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

 

 
- 
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16. การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน  

 ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอนไดต้ังแตวันที่  

22 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป โดยดําเนินการไดดังน้ี 

 16.1. พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไดที่ธนาคาร 

ที่ผูถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกําหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึง 

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน) 

 16.2. พันธบัตรแบบมีใบตราสาร สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดใหแกสถาบันการเงิน 

หรือบุคคลอื่นตามราคาที่ตกลงกัน  

 ทั้งน้ี การขายพันธบัตรจะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงินมิได 

17. การทําธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรจากธนาคาร 

  ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถทําธุรกรรมตาง ๆ เชน การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 

กระทําไดต้ังแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป ยกเวนการดําเนินการเรื่องตาง ๆ เชน การโอนกรรมสิทธ์ิ

เพื่อเปนหลักประกัน การโอนทางมรดก การแบงทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการหยาหรือลมละลาย การชําระ

บัญชี ใหกระทําไดหลังจากวันที่ทํารายการซื้อแลว 30 วัน ทั้งน้ี การโอนกรรมสิทธ์ิจะกระทําในระหวาง

ระยะเวลา 30 วันกอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงินมิได   

 ในการทําธุรกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถดําเนินการได ดังน้ี 

17.1 พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)  

 ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรแบบไรใบตราสาร หากประสงคจะดําเนินการเรื่องตาง ๆ เชน ถอน-ฝาก  

โอนกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรที่ฝากไวกับธนาคาร ภายใตบัญชีฝากหลักทรัพยของธนาคารเพื่อลูกคาที่ฝากไวที ่

ศูนยรับฝากหลักทรัพย ใหติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อ โดยเปนไปตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร  

และศูนยรับฝากหลักทรัพย ดังน้ี 

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

    ผูถือกรรมสิทธ์ิตองกรอกแบบฟอรมการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเปนใบพันธบัตร  

พรอมแนบ Bond Book สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และ 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร  

ตามขอ 15  
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(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแลวตองการนําฝากใหม) 

ผูถือกรรมสิทธ์ิตองกรอกแบบฟอรมการฝากพันธบัตร พรอมแนบใบพันธบัตร สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามขอ 15  

   (3)  การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน 

   ผูถือกรรมสิทธ์ิตองดําเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนกอนกําหนดของธนาคาร ทั้งน้ี  

ราคาขายจะข้ึนอยูกับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการดังกลาว 

 (4)  การโอนกรรมสิทธ์ิ 

   การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไรใบตราสาร สามารถกระทําได โดยอาจเปนการโอนใหกับ 

ลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน และไมสามารถโอนกรรมสิทธ์ิ 

ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว และ 

ตองกรอกแบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธ์ิ พรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการ 

โอนกรรมสิทธ์ิระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งน้ี หากเปนการโอน

กรรมสิทธ์ิระหวางลูกคาเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ 

จากลูกคารายใหม 250 บาท ตอรายการ รวม VAT 

   (5)  การขอแกไขช่ือที่จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ยและตนเงิน 

ผูถือกรรมสิทธ์ิตองกรอกแบบฟอรมแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจ 

ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อื่น ๆ แลวแตกรณี  โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียม 

ในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว  

(6)  การขอออก Bond Book ใหมกรณีสูญหาย 

   ผูถือกรรมสิทธ์ิตองกรอกแบบฟอรมการขอออก Bond Book ใหม พรอมแนบใบแจงความ  

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมการออก Bond Book ใหม  

ตามขอ 15 

  (7)  การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 

   ผูถือกรรมสิทธ์ิตองกรอกแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พรอมแนบสําเนาบัตร 

ประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจ 

ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามขอ 15 
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  (8)  การขออายัดพันธบัตร 

   ธนาคารจะดําเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของสวนราชการ หรือผูมีอํานาจตาม 

กฎหมาย เชน กรมสรรพากร เจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการ 

อายัดพันธบัตรดังกลาว 

 17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร  

 หากประสงคจะทําธุรกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผูถือกรรมสิทธ์ิ 

ในพันธบัตรไมประสงคจะไปดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมตาง ๆ ดวยตนเองที่ ธปท. ใหธนาคารรับเรื่องจากผูถือ

กรรมสิทธ์ิในพันธบัตร และดําเนินการดังตอไปน้ี เพื่อสงเรื่องตอให ธปท. ดําเนินการตอไป 

 17.2.1 การโอนกรรมสิทธ์ิ 

 17.2.2 การจํานําและถอนจํานํา 

 17.2.3 การขอแกไขช่ือจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร   

 17.2.4 การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร) 

ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถขอแตกพันธบัตรเปนฉบับยอย  ๆได แตราคาพันธบัตรที่

แตกเปนฉบับยอย  ๆแลวจะตองเปนจํานวนเต็มพัน  

 17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย 

 17.2.6 การย่ืนไถถอนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนด 

การใหบริการแกผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรตามขอ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกลาวขางตน  

ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถแจงความจํานงไดโดยตรงที ่ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือ 

ผานธนาคาร หากติดตอโดยตรงที ่ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิไว  

ธปท. จะดําเนินการใหทันท ีแตหากติดตอผานธนาคาร ธปท. จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคาร 

โดยผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองชําระคาธรรมเนียมใหแก ธปท. สําหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิประเภทอื่นฉบับละ 100 บาท หรือตามที ่ธปท. จะกําหนดภายหลัง ยกเวนการย่ืนไถถอนตนเงิน

พันธบัตรเมื่อครบกําหนด ธปท. ไมเก็บคาธรรมเนียม  ทั้งน้ี ธนาคารสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการ

ดังกลาวจากผูถือกรรมสิทธ์ิเพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท 

18. การชําระดอกเบ้ีย 

18.1 ชําระปละ 2 งวด คือ วันที่ 22 พฤษภาคม และ 22 พฤศจิกายน ของทุกป โดยชําระเปนเงินงวดละ 

เทาๆ กัน จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก และงวดที ่2 จะคํานวณดอกเบี้ย โดยใชหลักเกณฑ

หน่ึงปมี 365 วัน และนับวันตามจํานวนวันที่เกิดข้ึนจริง เศษของหน่ึงสตางคใหปดทิ้ง หากวันครบกําหนดชําระ
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ดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไปโดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให  เวนแตการ

ชําระดอกเบ้ียงวดสุดทายจะคํานวณดอกเบ้ียเพ่ิมให 

18.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธ์ิตามที่ ธปท. 

ไดรับแจงรายช่ือและขอมูลจากศูนยรับฝากหลักทรัพย (กรณีไรใบตราสาร) หรือตามรายช่ือทางทะเบียน (กรณี

มีใบตราสาร) ณ วันทําการสุดทายของ ธปท. กอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน กอนวันถึงกําหนดชําระดอกเบี้ย  

19. การหักภาษี ณ ท่ีจาย 

      ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร 

20. การไถถอนตนเงินเมื่อครบกําหนด 

 20.1  กําหนดชําระคืนตนเงินในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 หากวันครบกําหนดไถถอนตรงกับวันหยุด 

ธปท. ใหเลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไปโดยคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให 

      20.2  ธปท. กําหนดวันปดพักทะเบียนในชวงระยะเวลา 30 วันกอนวันครบกําหนดไถถอน 

20.3  การชําระคืนตนเงิน 

กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร  ธปท. จะชําระคืนตนเงินพันธบัตร โดยโอนตนเงินเขาบัญชี 

เงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ใหแกผูถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือและขอมูลที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก

หลักทรัพย  

 กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การชําระคืนตนเงินพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน 

ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงแบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธ์ิกอนวันครบกําหนดไถถอน 

  เอกสารไถถอนประกอบดวย 

(1) แบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตร  

 ผูถือกรรมสิทธ์ิตรวจสอบรายละเอียดบัญชีที่ประสงคใหโอนเงิน (ยกเวนบัญชีเงินฝาก

ประจํา) ซึ่งตรงกับช่ือผูถือกรรมสิทธ์ิ 

 ผูถือกรรมสิทธ์ิลงลายมือช่ือในชองลงช่ือผูถือกรรมสิทธ์ิ หากเปนพันธบัตรของผูเยาว 

    - ถาผูเยาวอายุตํ่ากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการลงลายมือช่ือ 

    - ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือช่ือ 

  รวมกับผูปกครองหรือผูจัดการ 

    - ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองย่ืนเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะกอน 

(2)  ใบพันธบัตร 

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(4)  สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง    
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21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับเปลี่ยนรุน วงเงิน และกําหนดการจําหนายพันธบัตร        

รวมท้ังเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 

22. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
www.bangkokbank.com 

Call Center 1333 

2.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
www.ktb.co.th 

Call Center 1551 ,  โทร. 0 2208 3071-7   
   

3.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
www.kasikornbank.com 

โทร. 0 2888 8888 

4.  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)   
www.scb.co.th 

โทร. 0 2777 7777 

5.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง    
www.pdmo.go.th 

โทร 0 2265 8050 ตอ 5315-7 

6.  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 www.bot.or.th 
     สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและตราสารหน้ี 
     สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม 
     สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
     สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน 
 

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

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 
 
 ผูซื้อตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ พรอมประทับตรา (ถาม)ี 

 กรณีนิติบุคคล ผูที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจจัดการตราสารหน้ี" ตองเปนผูที่มี
ตําแหนงสูงสุดของนิติบุคคล 

         

บุคคลธรรมดา 

ลําดับ ชื่อเอกสาร   
1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน   

2 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ตองเปนช่ือเดียวกับเจาของ
กรรมสิทธ์ิ  

  

บุคคลธรรมดาท่ีเปนชาวตางชาติ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร   

1 สําเนาใบสําคัญถ่ินที่อยูในประเทศไทย  หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว   

2 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ตองเปนช่ือเดียวกับเจาของ
กรรมสิทธ์ิ  

  

 
สหกรณ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร   
1 สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ  

2 สําเนาขอบังคับของสหกรณที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน  

3 รายช่ือคณะกรรมการสหกรณ / รายงานการประชุม  

4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

5 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสหกรณ  (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)   
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มูลนิธิ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร 

 
1 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือใหอํานาจจัดต้ัง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ  

2 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงต้ังกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหมทั้งชุด  

3 สําเนาขอบังคับของมูลนิธิ ที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน  

4 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนภาษี  หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว 

 

5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของมูลนิธิ  (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)   

สมาคม 

ลําดับ ชื่อเอกสาร   
1 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังสมาคมและองคการ  หรือทะเบียนสมาคม  

2 สําเนาขอบังคับของสมาคม ที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน  

3 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงต้ังกรรมการของสมาคมข้ึนใหมทั้งชุด  

4 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนภาษี  หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว 

 

5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสมาคม (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)   

วัด 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร  

1 สําเนาใบประกาศจัดต้ังวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดสําหรับวัดที่จัดต้ังกอน พ.ศ. 2484  

2 สําเนาใบตราต้ังเจาอาวาส  

3 หนังสือสุทธิของเจาอาวาส  

4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของวัดใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

5 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของวัด  (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)   
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สภากาชาดไทย 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร  

1 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ัง  

2 รายช่ือคณะกรรมการ  

3 สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน  

4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

5 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสภากาชาดไทย (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)   

สถานศึกษาของรัฐ 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร  

1 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ัง 

2 สําเนาประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง แตงต้ังอธิการบดี หรืออาจารยใหญ หรือคําสั่งแตงต้ังผูมีอํานาจ 

3 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ   

5 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสถานศึกษา (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)   
 

โรงพยาบาลของรัฐ  

ลําดับ ชื่อเอกสาร  

1 สําเนาหนังสือจัดต้ังฯ 

2 สําเนาคําสั่งแตงต้ังผูมีอํานาจลงนาม หรือผูอํานวยการ หรือประธานกรรมการ 

3 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ   

5 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของโรงพยาบาล (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)   
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นิติบุคคลอ่ืน  

ลําดับ ชื่อเอกสาร  

1 สําเนาหนังสือจัดต้ังฯ 

2 สําเนาคําสั่งแตงต้ังผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล 

3 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ   

5 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของนิติบุคคล  (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)   

หมายเหตุ  เอกสารประกอบการลงทะเบียนขางตน ไมตองนําสง ธปท. ใหธนาคารเก็บรักษาตาม 
อายุความทางกฎหมาย 
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ถาม-ตอบ 
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง 
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 1    

1.  ทําไมการลงทุนในพันธบัตรรุนน้ีจึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา 

 กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตรฯ โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน  

การลงทุนในพันธบัตรฯ จึงเปนการลงทุนที่มั่นคง ไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับตนเงินคืน ไดรับดอกเบี้ย 

เปนผลตอบแทนในอัตราแบบคงทีต่ามระยะเวลากําหนดที่แนนอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่

ออกจําหนายโดยสวนใหญจะกําหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะน้ัน 

2. ขอดีของการเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) คืออะไร 

ไมตองมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกําหนดไถถอน  

ไมตองคืนใบพันธบัตรให ธปท. โดยตนเงินจะโอนเขาบัญชีของผูถือกรรมสิทธ์ิอัตโนมัติ 

3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ตองทําอยางไร 

ผูซื้อจะตองลงทะเบียนและเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคาร  (ธนาคารกรุงเทพฯ  

ธนาคารกรุงไทยฯ  ธนาคารกสิกรไทยฯ  และธนาคารไทยพาณิชยฯ)  และทํารายการซื้อไดต้ังแตวันที่  

22 พฤศจิกายน 2555 – 5 เมษายน 2556 หรือจนถึงวันที่จําหนายไดครบวงเงินตามที่แตละธนาคาร 

ไดรับจัดสรร 

4.  ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป 

- กรณีที่ซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูซื้อจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ

จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อเปนหลักฐานในการชําระคาซื้อพันธบัตร  

- กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร  

- สําหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book)  

ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ โดย 

ผูถือกรรมสิทธ์ิจะนําไปใชอางอิงสําหรับการทําธุรกรรมได รายการที่ปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซื้อ

ที่แสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคา

ตลาด (Market Value) ของแตละธนาคาร โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับรายการที่

บันทึกไวที่ธนาคาร ทั้งน้ี จะปรากฏเฉพาะรุนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผานธนาคาร 

เทาน้ัน โดยผูถือกรรมสิทธ์ิสามารถนํา Bond Book ที่ไดรับต้ังแตการซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของ 
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กระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรออมทรัพยรุนน้ีไปปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

ผานธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อเทาน้ัน สําหรับการชําระคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนด 

ไถถอน กระทรวงการคลังจะชําระคืนตามราคาตรา (Par Value)  

5. เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือรายยอย ท่ี ธ.กรุงไทย แลว ตองไปลงทะเบียนใหมหรือไม 

ตองไปลงทะเบียนใหม 

6. สามารถใชบัตร ATM ของ นาย ก. ซื้อพันธบัตรให นาย ข. ไดหรือไม 

สามารถทําได  โดยมีเงื่อนไขวา นาย ก. จะตองใชบัตร ATM ของธนาคารที่เปนผูจัดจําหนาย

พันธบัตรใหกับ นาย ข.  กลาวคือ เมื่อนาย ข. ลงทะเบียน และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยแลว นาย ข. จะไดรับ

เลขที่อางอิงสําหรับการซื้อพันธบัตร ซึ่ง นาย ก. สามารถนําเลขที่อางอิงน้ี ทํารายการผานบัตรของตนได 

7.  คณะบุคคลหรือกองทุนสวนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุนน้ีไดหรือไม 

 คณะบุคคลไมสามารถซื้อได เน่ืองจากไมมีสถานภาพเปนบุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูในขายที่จะซื้อได  

 กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซื้อได 

8.  คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพันธบัตรออมทรัพยหรือไม 

 ไมตองใหความยินยอม 

9.  การโอนดอกเบ้ียและตนเงินพันธบัตรเขาบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม 

ในการโอนดอกเบี้ยและตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)  หากเปนบัญชีเงิน

ฝากของธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อ เจาของบัญชีจะไมถูกหักคาธรรมเนียมการโอนเงิน หากเปน

บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตรา 

ที่แตละธนาคารประกาศหรือกําหนด  

10. หากตองการรับดอกเบ้ียและตนเงินเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม 

ไมสามารถกระทําได เน่ืองจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชี

เงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธ์ิเทาน้ัน 
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11. หากตองการแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู บัญชรีับดอกเบ้ียและตนเงิน หรือ 

ขอมูลอ่ืนๆ จะตองทําอยางไร 

กรณีเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) 

 ติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซื้อ โดยนํา Bond Book และหลักฐานอื่นที่ตองใช 

ในการอางอิงไปดวย 

กรณีมีใบตราสาร 

 ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือธนาคาร สํานักงานใหญ และสาขา 

ทั่วประเทศ เพื่อสงตอให ธปท. ดําเนินการตอไป 

12.  การขอคืนภาษีดอกเบ้ียพันธบัตรรุนน้ีทําอยางไร 

 เมื่อ ธปท. จายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทาน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี  

ณ ที่จาย ให ซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีที่ฐานเงินไดของทานเสียภาษี 

ในอัตราที่ตํ่ากวารอยละ 15  

13. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ

ดําเนินการออกใหไดเลยหรือไม และคิดคาธรรมเนียมอยางไร 

ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) ใหได โดยคิดคาธรรมเนียม

การจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง 50 - 200 บาท ตอฉบับ (สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ธนาคาร) 

14. ถามีความประสงคจะเปลี่ยนพันธบัตรจากแบบไรใบตราสาร (Scripless)  ใหเปนแบบมีใบตราสาร 

(Scrip) ทําไดหรือไม เสียคาใชจายเทาใด ใชเวลาดําเนินการประมาณก่ีวัน ลูกคาถึงจะไดรับใบพันธบัตร  

   ทําได โดยตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีคาธรรมเนียม 

ในการดําเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 บาท ตอรายการ ประกอบดวย  

   1) คาธรรมเนียมที่ตองจายใหกับศูนยรับฝากหลักทรัพย 65 บาทตอรายการ ไมรวม VAT  

   2) คาธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ตองจายใหธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทตอฉบับ / 

                    กรณีนิติบุคคล 100 บาทตอฉบับ ไมคิด VAT  

   3) คาธรรมเนียมการดําเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ที่ตองจายให 

                    ธนาคาร 200 บาทตอรายการ รวม VAT  

ลูกคาจะไดรับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไมรวมการจัดสงใบพันธบัตร) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับแตละธนาคาร 
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15. การขอออกใบพันธบัตรต้ังแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 สามารถออกเปนชื่อบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูซื้อ 

ในครั้งแรกไดหรือไม เชน นาย ก.ซื้อ  แตขอออกใบเปนชื่อ นาย ข. 

ทําการโอนกอน แลวจึงขอออกใบพันธบัตรเปน นาย ข. 

16. การโอนเปลี่ยนมือระหวางธนาคารทําไดหรือไม 

การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยอาจเปนการ

โอนใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน และไมสามารถโอน

กรรมสิทธ์ิระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว  

17.  ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุนน้ีมีอะไรบาง 

 มีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตร อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทน 

สูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตร เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงข้ึนมากกวาอัตราดอกเบี้ย

พันธบัตรฯ เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือพันธบัตรฯ จะไดรับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กําหนดไวบนหนา 

พันธบัตรฯ ตลอดอายุพันธบัตรฯ   

 ในกรณีที่นําพันธบัตรฯ ไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น กอนวันครบกําหนดไถถอน  

มีความเปนไปไดที่จะไดรับตนเงินคืนไมเทากับ 1,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดยราคาที่ไดอาจมากกวา 

หรือนอยกวาก็ได ทั้งน้ี ข้ึนกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะน้ันๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุนถือพันธบัตร  

จนถึงวันครบกําหนดแลว จะไดรับคืนตนเงินเต็มจํานวนเสมอ 

 ทานสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดที่ website ตางๆ ดังน้ี 

 http://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Pages/index.aspx 

 http://www.thaibma.or.th  (Bond Tutorial / Investor Guide) 

 http://www.thaibond.com 

18.  การไถถอนคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดตองดําเนินการอยางไร 

กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร ธปท. จะชําระคืนตนเงินพันธบัตร โดยโอนตนเงินเขาบัญชี 

เงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ใหแกผูถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือและขอมูลที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก 

หลักทรัพย  

 กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การชําระคืนตนเงินพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน

ใบพันธบัตร ดังน้ัน กอนวันครบกําหนดไถถอน ธปท. จะสงแบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตรใหแกผูถือ

กรรมสิทธ์ิ เพื่อใหผูถือกรรมสิทธ์ิแจงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ตองการใหนําตนเงินเขาบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝาก



พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 1   

  
 
 

ประจํา) และลงลายมือช่ือผูถือกรรมสิทธ์ิ พรอมดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนด รวมทั้งใหผูถือกรรมสิทธ์ิ

สงคืนใบพันธบัตรให ธปท.  

 กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิในนามผูเยาว ถาผูเยาวอายุตํ่ากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือ

ผูจัดการลงลายมือช่ือ ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือช่ือรวมกับ

ผูปกครองหรือผูจัดการ ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองย่ืนเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะและทําตัวอยาง 

ลายมือช่ือกอน   


