
หนังสือช้ีชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฉบับยอ) 

1. อาย ุ 6 ป - เปนแบบไรใบตราสาร (Scripless) 

2. อัตราดอกเบ้ีย 
(คูปอง) 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.99 ตอป 

3. วงเงินรวม 80,000 ลานบาท 
4. ผูมีสิทธิ์ซื้อ 
ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด 
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร  
(ผูไมมีสิทธ์ิซื้อ ประกอบดวย ธนาคาร  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย  บริษัทเครดิตฟองซิเอร  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  บริษัทประกัน  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  กองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน  กองทุนรวม  คณะบุคคล บรรษัท สํานักงาน
ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ  บริษัท  หางราน หนวยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด  
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน  และสถานศึกษาเอกชน) 

5. วันท่ีจําหนาย 
และวงเงินซื้อ 
ขั้นตํ่า-ขั้นสูง 

* ไมจํากัดจํานวนครั้งที่เขาซ้ือตอราย แตวงเงินรวมที่ซ้ือในแตละชวง ไมเกินรายละ 2,000,000 บาท ตอ 1 ธนาคาร 
**  ไมจํากัดจํานวนครั้งและวงเงินขั้นสูงที่เขาซ้ือตอราย แตวงเงินที่จะซ้ือตองไมเกินวงเงินที่เหลือ 

ชวงที่ วันที่ จํานวนวัน 
ที่จําหนาย 
(วันทําการ) 

ผูมีสิทธ์ิซ้ือ วงเงินรวม 
ที่เปดจําหนาย 

วงเงินซ้ือตอราย 

     ขั้นต่ํา ขั้นสูง 
1* 3-4 ก.ย. 55 2 วัน อายุ 60 ปขึ้นไป 80,000 ลานบาท 1,000 บาท 2,000,000 บาท 
2* 5-7 ก.ย. 55 3 วัน ประชาชนทั่วไป 

(รวมอายุ 60 ปขึ้นไป) 
และผูมีสิทธ์ิซ้ือ 

วงเงินที่เหลือ 
จากชวงที่ 1 

1,000 บาท 2,000,000 บาท 

3** 10-14 ก.ย. 55 5 วัน ประชาชนทั่วไป 
(รวมอายุ 60 ปขึ้นไป) 

และผูมีสิทธ์ิซ้ือ 

วงเงินที่เหลือ 
จากชวงที่ 2 

1,000 บาท ไมจํากัดวงเงิน 

    80,000 ลานบาท   

6. การลงทะเบียน
และการเปดบัญช ี
ฝากหลักทรัพย 

กอนซื้อพันธบัตรออมทรัพยฯ แบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อจะตองลงทะเบียน (ลงทะเบียนได 
ต้ังแตวันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 จนถึงวันสิ้นสุดการจําหนาย) และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยทีธ่นาคาร
ตัวแทนจําหนาย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ)  
การลงทะเบียน ใชหลักฐานดังน้ี 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลที่ออก 
โดยสวนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
2. สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูซื้อที่เปดบัญชีไวกับธนาคาร
ตัวแทนจําหนาย พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  ในกรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝาก ผูซื้อตองเปดบัญชีใหม  
     กรณีซื้อพันธบัตรผานเครื่อง ATM หากผูซื้อทําบัตร ATM ใหม ธนาคารตัวแทนจําหนายจะยกเวน
คาธรรมเนียมการทําบัตร ATM และคาธรรมเนียมบัตร ATM ปแรกใหกับผูซื้อ 
การเปดบัญชีฝากหลักทรัพย 
เน่ืองจากการซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อจะตองฝากพันธบัตรเขาบัญชีของตนที่เปดไว
กับธนาคารตัวแทนจําหนาย โดยธนาคารตัวแทนจําหนายจะนําฝากพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธ์ิไวภายใต
บัญชีฝากหลักทรัพยของธนาคารเพื่อลูกคา ที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยช่ือ
เจาของบัญชีฝากหลักทรัพยจะตองตรงกับช่ือเจาของบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและตนเงิน โดยใช
หลักฐานในการเปดบัญชีฝากหลักทรัพยเชนเดียวกับการลงทะเบียน 
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7. วิธีจัดจําหนาย จําหนายผานเคานเตอรและเครื่อง ATM ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง (ธนาคารกรุงเทพฯ  
ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ ) ระหวางวันที่ 3 – 14 กันยายน 2555 
ทั้งน้ี ในวันแรกของการจําหนาย ผูมีสิทธ์ิซื้อที่เปนประชาชนอายุ 60 ปข้ึนไปที่ลงทะเบียนแลว สามารถ 
ซื้อพันธบัตรออมทรัพยผานเครื่อง ATM ได ต้ังแตเวลา 00.01 น. และผานเคานเตอรธนาคารได 
ต้ังแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2555 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2555 

8. การชําระเงิน กรณีซื้อผานเครื่อง ATM  
ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีผูมีสิทธ์ิซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยผูมีสิทธ์ิซื้อจะไดรับใบเสร็จจาก
เครื่อง ATM เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันการซื้อพันธบัตร โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับต้ังแตวันที่ทําธุรกรรม  
ยกเวนกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดทําการ 
ของสถาบันการเงิน ดอกเบ้ียจะเริ่มนับต้ังแตวันทําการถัดไป ทั้งน้ี วงเงินซื้อข้ันสูงผานเครื่อง ATM  
เปนไปตามแตละธนาคารประกาศหรือกําหนด 
กรณีซื้อผานเคานเตอร  
สามารถชําระไดทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค 
- ชําระดวยเงนิสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการดอกเบี้ยจะเริ่มนับ 
ต้ังแตวันที่ซื้อ  
กรณีที่ชําระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร – อาทิตย หรือวันหยุดทําการของ
สถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป  
- ชําระดวยเช็ค  

 สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง”  

 ลงวันที่ไมเกินวันที่ซื้อ (วันที ่14 กันยายน 2555 ไมรับชําระดวยเช็ค)  

 เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร  

 สามารถทํารายการรับชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียริ่งเช็ค          
ของแตละสาขาเทาน้ัน  

หากชําระไมเกินเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา  ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป 

9. หลักฐานท่ีไดรับ
จากการซื้อ
พันธบัตร  

- กรณีที่ซื้อผานเครื่อง ATM ผูซื้อจะไดรับใบเสร็จที่พิมพจากเครื่อง ATM เพื่อเปนหลักฐานในการชําระ 
คาซื้อพันธบัตร    
- กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร  
- สมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร  
โดยจะไดรับในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ โดยผูถือกรรมสิทธ์ิจะนําไปใชอางอิง
สําหรับการทําธุรกรรมได รายการที่ปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซื้อที่แสดงมูลคาตามราคาตรา 
(Par Value) ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) 
ของแตละธนาคาร โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับรายการที่บันทึกไวทีธ่นาคาร  
ทั้งน้ี จะปรากฏเฉพาะรุนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผานธนาคารเทาน้ัน โดยผูถือ
กรรมสิทธ์ิสามารถนํา Bond Book ไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารเทาน้ัน สําหรับการชําระคืน 
ตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลังจะชําระคืนตามราคาตรา (Par Value) 

10. การเปล่ียนแปลง 
ช่ือ ที่อยู บัญชีรับ
ดอกเบี้ย และตนเงิน 

ผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงฯ ที่ธนาคารตัวแทนจําหนายที่ไดฝากพันธบัตรไว  
โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว 
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11. การโอน
กรรมสิทธิ ์ 
 

กระทําไดต้ังแตวันที่ 3 มีนาคม 2556 เปนตนไป ยกเวน การโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อเปนหลักประกัน หรือ  
โอนทางมรดก หรือการแบงทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการหยา หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชี  
ใหกระทําไดหลังจากปดจําหนายแลว 30 วันทําการ (ต้ังแตวันที่ 29 ตุลาคม 2555)  ทั้งน้ี การโอน 
กรรมสิทธ์ิจะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงินมิได 
 
การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยอาจเปนการโอนใหกับ
ลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธ์ิที่ซื้อผานธนาคารตัวแทนจําหนายเดียวกัน และ 
ไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารตัวแทนจําหนายได โดยผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองนํา Bond Book  
ไปติดตอธนาคารตัวแทนจําหนายที่ไดฝากพันธบัตรไว 

12. การใช
พันธบัตรเปน
หลักประกัน 
 

ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ 
เชน การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบัน
การเงินหรือบุคคลอื่นได ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือ 
บุคคลน้ัน ๆ โดยจะตองติดตอธนาคารตัวแทนจําหนายเพ่ือขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless  
โดยมีคาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร รายละเอียดตามขอ 13 (1) 

13. คาใชจายตางๆ 
จากการทําธุรกรรม 
ภายหลังการซื้อ
พันธบัตรของผูถือ
กรรมสิทธิ ์

  

ประเภทธุรกรรม 
ผูเรียกเก็บ 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ตอรายการ ไมรวม VAT) 

ธปท. 

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless  
เพื่อออกใบพันธบัตร 

65 บาท 
 
 

บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ Scripless  
(ภายหลังการถอนแลวตองการนําฝากใหม) 

10 บาท 10 บาท 

(3)  การทําธุรกรรมตาง ๆ ของพันธบัตร 
แบบมีใบตราสาร  
(เชน การโอน การจํานํา การถอนจํานํา  
การขอแยกหนวยพันธบัตร เปนตน) 

- 
 

บุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ 
นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ 

 

หมายเหตุ :  ธนาคารตัวแทนจําหนายจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการดําเนินธุรกรรมตางๆ เชน การถอน
พันธบัตรจากระบบ Scripless การฝากพันธบัตรเขาระบบ Scripless การขอออก Bond Book  
กรณีสูญหาย การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร เปนตน ตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารตัวแทน 
จําหนายจะประกาศกําหนด   

14. การจาย
ดอกเบ้ีย  

จายปละ 2 งวด คือ วันที่ 3 มีนาคม และ 3 กันยายน ของทุกป โดยจายเปนเงินงวดละเทาๆ กัน จนกวา
พันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก และงวดที ่2 จะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดข้ึนจริง  

15. การเสียภาษี ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร  
16. กําหนดชําระคืน 

ตนเงิน (วันครบ
กําหนดไถถอน) 

กําหนดชําระคืนตนเงินในวันที่ 3 กันยายน 2561 หากวันไถถอนตรงกับวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน 
ใหเลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป โดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให  
 - กรณีพันธบัตรประเภทไรใบตราสาร  ธปท. จะชําระคืนตนเงินพันธบัตรใหแกผูถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือ
และขอมูลที่ไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
- กรณีพันธบัตรประเภทมีใบตราสาร การชําระตนเงินพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน 
ใบพันธบัตร  

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  ไดท่ี  www.pdmo.go.th ,  www.bot.or.th , 
www.bangkokbank.com www.ktb.co.th ,  www.kasikornbank.com  ,  www.scb.co.th  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่
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 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      

 


