
หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 2 (ฉบับยอ) 

1. อายุ 3 ป – เปนแบบไรใบตราสาร (Scripless) 

2. อัตราดอกเบี้ย 
(คูปอง) 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป 

3. วงเงินรวม ไมเกิน 4,000 ลานบาท 
4. ผูมีสิทธิ์ซ้ือ 
ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด สถานศกึษา
ของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอ่ืนใดท่ีไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร  
(ผูไมมีสิทธ์ิซ้ือ ประกอบดวย ธนาคาร  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย  บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพย 
จัดการกองทุน  บริษัทประกัน  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล 
ท่ีบริหารโดยสถาบันการเงิน  กองทุนรวม  คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ  บริษัท   
หางราน หนวยงานธุรกิจ นิติบุคคลท่ีแสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบานจัดสรร โรงพยาบาล 
เอกชน  และสถานศึกษาเอกชน) 

5. วันที่จําหนาย 
และวงเงินซ้ือ 
ข้ันตํ่า-ข้ันสูง 

9 พฤษภาคม 2556 – 13 กันยายน 2556 
วงเงินซ้ือขั้นต่ํา 1,000 บาท (1 หนวย)  -  วงเงินซ้ือขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หนวย) ไมจํากัดจํานวนคร้ัง 
ท่ีเขาซ้ือตอราย แตวงเงินรวมท่ีซ้ือไมเกินรายละ 2,000,000 บาท ตอ 1 ธนาคารตัวแทนจําหนาย 

6. การลงทะเบียน
และการเปดบัญชี 
ฝากหลักทรัพย 

ผูซ้ือพันธบัตรออมทรัพยฯ แบบไรใบตราสาร (Scripless) รายใหมที่ไมเคยลงทะเบียนขอมูลและเปดบัญชี 
ฝากหลักทรัพยสําหรับพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลังแบบไรใบตราสาร (Scripless) มากอน 
ตองลงทะเบียน และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยท่ีธนาคารตัวแทนจําหนาย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ  
ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ)  
การลงทะเบียน ใชหลักฐานดังน้ี 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลท่ีออก 
โดยสวนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
2. สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชเีงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชเีงินฝากประจํา) ของผูซ้ือท่ีเปด 
บัญชีไวกับธนาคารตัวแทนจําหนายพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีท่ีไมมีบัญชีเงินฝากผูซ้ือตองเปดบัญชีใหม  
   กรณีซ้ือพันธบัตรผานเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) หากผูซ้ือทําบัตร ATM ใหม ธนาคารตัวแทนจําหนาย 
จะยกเวนคาธรรมเนียมการทําบัตร ATM และคาธรรมเนียมบัตร ATM ปแรกใหแกผูซ้ือ 
การเปดบัญชีฝากหลักทรัพย 
เน่ืองจากการซ้ือพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซ้ือจะตองฝากพันธบัตรเขาบัญชขีองตนท่ีเปดไว 
กับธนาคารตัวแทนจําหนาย โดยธนาคารตัวแทนจําหนายจะนําฝากพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธ์ิไวภายใตบัญช ี
ฝากหลักทรัพยของธนาคารเพ่ือลูกคาท่ีบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยชื่อเจาของบัญชฝีาก
หลักทรัพยจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและตนเงิน  

7. วิธีจัดจําหนาย -  จําหนายผานเคานเตอรและเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง  
 ธนาคารกรุงเทพฯ (ยกเวนสาขาไมโคร) ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ  
   ระหวางวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 – 13 กันยายน 2556 
- จําหนายท่ีบูธสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ในงานมหกรรมการเงิน คร้ังท่ี 13 MONEY EXPO 2013  
   ณ อาคารชาเลนเจอร 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวางวันท่ี 9 - 12 พฤษภาคม 2556 
ผูมีสิทธ์ิซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพยผานเคานเตอรและเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร 
ตัวแทนจําหนายไดตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันท่ี  
13 กันยายน 2556 

8. การชําระเงิน กรณีซ้ือผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  
ใหธนาคารตัวแทนจําหนายหักเงินจากบัญชีผูมีสิทธ์ิซ้ือทันทีเม่ือสิ้นสุดการทํารายการ โดยผูมีสิทธ์ิซ้ือ 
จะไดรับใบเสร็จจากเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันการซ้ือพันธบัตร โดยดอกเบี้ย 
จะเร่ิมนับตั้งแตวันท่ีทําธุรกรรม ยกเวนกรณีซ้ือหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซ้ือในวันเสาร-อาทิตย  
หรือวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับตั้งแตวันทําการถัดไป ท้ังน้ี วงเงินซ้ือขั้นสูงผานเคร่ือง 
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เปนไปตามแตละธนาคารตัวแทนจําหนายประกาศหรือกําหนด 
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กรณีซ้ือผานเคานเตอร  
สามารถชําระไดท้ังเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค 
- ชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับ 
  ตั้งแตวันท่ีซ้ือ   
- ชําระดวยเช็ค  

• สั่งจาย “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง”  
• ลงวันท่ีไมเกินวันท่ีซ้ือ (วันท่ี 13 กันยายน 2556 ไมรับชําระดวยเช็ค)  
• เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาท่ีรับชําระเงินคาพันธบัตร  
• สามารถทํารายการรับชําระเงินไดตั้งแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียร่ิงเช็ค 
     ของแตละสาขาเทาน้ัน  

 หากชําระไมเกินเวลาปดเคลียร่ิงเช็คของแตละสาขา ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันทําการถัดไป 
9. หลักฐานที่
ไดรับจากการซ้ือ
พันธบัตร  

- กรณีท่ีซ้ือผานเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ผูซ้ือจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการท่ีพิมพจากเคร่ืองถอนเงิน 
  อัตโนมัต ิ(ATM) เพ่ือเปนหลักฐานในการชําระคาซ้ือพันธบัตร    
- กรณีซ้ือผานเคานเตอรธนาคารตัวแทนจําหนาย ผูซ้ือจะไดรับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร  
- สําหรับผูซ้ือพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ท่ีแสดง 
  รายละเอียดเก่ียวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันท่ีซ้ือหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ โดย 
  ผูถือกรรมสิทธ์ิจะนําไปใชอางอิงสําหรับการทําธุรกรรมได รายการท่ีปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซ้ือ 
  ท่ีแสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value)  ในวันท่ีจดทะเบียน และในวันท่ีทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคา 
  ตลาด (Market  Value) ของแตละธนาคารตัวแทนจําหนาย โดยจะถือวาถูกตองเม่ือรายการดังกลาวตรงกัน 
  กับรายการท่ีบันทึกไวท่ีธนาคารตัวแทนจําหนาย  ท้ังน้ี จะปรากฏเฉพาะรุนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร  

  (Scripless) ท่ีซ้ือผานธนาคารตัวแทนจําหนายเทาน้ัน โดยผูถือกรรมสิทธ์ิสามารถนํา Bond Book ที่ไดรับ 
  ต้ังแตการซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึง 
  พันธบัตรออมทรัพยรุนน้ีไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารตัวแทนจําหนายท่ีผูถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซ้ือ 
  เทาน้ัน สําหรับการชําระคืนตนเงินพันธบัตรเม่ือครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลังจะชําระคืนตามราคาตรา 
  (Par Value) 

10. การเปลี่ยนแปลง 
ช่ือ ที่อยู บัญชีรับ
ดอกเบี้ย และตนเงิน 

ผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีธนาคารตัวแทนจําหนายท่ีไดฝากพันธบัตรไวโดยธนาคารตัวแทนจําหนาย
จะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว   

11. การโอน 
กรรมสิทธิ ์ 
 

กระทําไดตั้งแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ยกเวน การโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ือเปนหลักประกัน หรือโอน 
ทางมรดก หรือการแบงทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการหยา หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําได 
หลังจากวันท่ีทํารายการซ้ือแลว 30 วัน ท้ังน้ี การโอนกรรมสิทธ์ิจะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวันครบ
กําหนดชําระคืนตนเงินมิได  การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยอาจเปน
การโอนใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธ์ิท่ีซ้ือผานธนาคารตัวแทนจําหนายเดียวกัน และ 
ไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารตัวแทนจําหนายได โดยผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองนํา Bond Book ไปติดตอ 
ธนาคารตัวแทนจําหนายท่ีไดฝากพันธบัตรไว 

12. การใช 
พันธบัตรเปน 
หลักประกัน 
 

ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน  
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคล 
อ่ืนได ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลน้ัน ๆ โดยจะตองติดตอธนาคาร
ตัวแทนจําหนายท่ีผูถือกรรมสิทธ์ิทํารายการซ้ือ เพ่ือขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีคาธรรมเนียม 
การถอนพันธบัตร รายละเอียดตามขอ 14 

13. การขาย
พันธบัตรกอนวัน
ครบกําหนด 
ไถถอน 

ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถขายไดท่ีธนาคารตัวแทนจําหนายท่ีทํารายการซ้ือ ตั้งแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 
เปนตนไปตามราคาท่ีตกลงกัน (ธนาคารตัวแทนจําหนายจะมีการกําหนดราคารับซ้ือพันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน) 
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14. คาธรรมเนียม
ตางๆ จากการทํา
ธุรกรรม ภายหลัง
การซ้ือพันธบัตร
ของผูถือกรรมสิทธิ ์
 
 

  

ประเภทธุรกรรม 

ผูเรียกเก็บ 

บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยฯ 
(ตอรายการ  
ไมรวม VAT) 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 
(ไมคิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจําหนาย 
(ตอรายการ รวม VAT) 

กรณีไรใบตราสาร    

(1) การถอนพันธบัตรจาก
ระบบ Scripless เพ่ือขอ
ออกใบพันธบัตร 

65 บาท 
 
 

บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเขา
ระบบ Scripless  
(ภายหลังการถอนแลว
ตองการนําฝากใหม) 

10 บาท 10 บาท/รายการ  200 บาท สําหรับลูกคาเดิมของธนาคาร   
 ตัวแทนจําหนาย  
 250 บาท สําหรับกรณีเปนลูกคารายใหม 
 ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 

(3) การขายพันธบัตร 
กอนวันครบกําหนดไถถอน 

- - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิ - - ไมคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ
ระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธ์ิ 
ท่ีซื้อผานธนาคารเดียวกัน ท้ังนี้ หากเปนการ
โอนกรรมสิทธ์ิระหวางลูกคาเดิมใหกับลูกคา
รายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธ์ิจากลูกคารายใหม 250 บาท 

(5) การขอแกไขชื่อท่ี 
จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิใน
พันธบัตร ท่ีอยู บัญชีรับ
ดอกเบ้ียและตนเงิน 

- - ไมคิดคาธรรมเนียม 

(6) การขอออก Bond 
Book ใหมกรณีสูญหาย 

- - คิดคาธรรมเนียมการออก Bond Book ใหม  
ตามอัตราท่ีแตละธนาคารประกาศกําหนด  
ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง 50 - 100 บาท ตอเลม 

(7) การขอหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร 

- - คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราท่ีแตละธนาคารประกาศ
กําหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง 50 - 200 
บาท ตอฉบับ 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไมคิดคาธรรมเนียม 
(9) การขอแกไขบัญชีรับคา
ตนเงิน/ดอกเบ้ียพันธบัตร 
กรณีเขาบัญชีไมได 

100 บาท 
 (ไมคิด VAT) 

ไมคิด
คาธรรมเนียม 

ไมคิดคาธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร 
การทําธุรกรรมตาง ๆ ของ 
พันธบัตรแบบมีใบตราสาร  
(เชน การโอน การจํานํา  
การถอนจํานํา การขอแยก 
หนวยพันธบัตร การขอ
หนังสือรับรองยอด เปนตน) 

 
- 
 

 
บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

 

 
- 



หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 2 (ฉบับยอ) 

15. การชําระ
ดอกเบี้ย 

ชําระปละ 2 งวด คือ ในวันท่ี 9 พฤษภาคม และ 9 พฤศจิกายน ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด  
การคํานวณดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาของพันธบัตร โดยใชหลักเกณฑหน่ึงปมี 365 วัน และนับตามจํานวนวัน 
ท่ีเกิดขึ้นจริง เศษของหน่ึงสตางคใหปดท้ิง หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย  
ใหเลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไปโดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพ่ิมให เวนแตดอกเบี้ยงวดสุดทายจะคํานวณดอกเบี้ย 
เพ่ิมตามจํานวนวันท่ีเลื่อนออกไป 

16. การเสียภาษ ี ธปท. จะหักภาษี ณ ท่ีจายไวทุกคร้ังท่ีมีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร  
17. กําหนดชําระ
คืนตนเงิน  
(วันครบกําหนด 
ไถถอน) 

กําหนดชําระคืนตนเงิน (วันครบกําหนดไถถอน) ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 หากวันครบกําหนดไถถอน 
ตรงกับวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ใหเลื่อนวันครบกําหนดไถถอนเปนวันทําการถัดไป 
-  กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร  ธนาคารแหงประเทศไทยจะชําระคืนตนเงินพันธบัตรใหแกผูถือกรรมสิทธ์ิ 
   ตามรายชื่อและขอมูลท่ีไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
-  กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การชําระตนเงินพันธบัตรจะกระทําไดตอเม่ือ ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคืน 
ใบพันธบัตร  

  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  ไดที่  www.pdmo.go.th ,  www.bot.or.th , www.bangkokbank.com 
www.ktb.co.th ,  www.kasikornbank.com  ,  www.scb.co.th  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
1.  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) Call Center 1333 

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

3.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0 2888 8888 

4.  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โทร. 0 2777 7777 

5.  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง     โทร 0 2265 8050 ตอ 5315-7 

6.  ธนาคารแหงประเทศไทย 
     สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร 
     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      

 


