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พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นก้าวไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หนังสือชี้ชวนการจ าหน่าย 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นก้าวไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.  กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์พิ เศษรุ่น ก้าวไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธบัตร” 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

อายุ อัตราดอกเบี้ย 

รุ่นอายุ 7 ปี (SB278A) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 2.22 ต่อปี 

2. กระทรวงการคลังจะจัดจ าหน่ายพันธบัตร วงเงิน 45,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 7 ปี จ าหน่ายให้กับ 
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และ
เคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยเป็นไป
ตามวิธีการของแต่ละธนาคารตัวแทนจ าหน่าย ทั้งนี้ การซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application  
ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนพันธบัตรต้องติดต่อสาขาเพ่ือขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนท ารายการซื้อ ยกเว้นกรณี  
ท ารายการซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร โดยแบ่งช่วงการจ าหน่ายพันธบัตร ดังนี้ 

- วงเงินจ าหน่ายแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน หากช าระด้วยเช็คต้องท ารายการไม่เกินเวลาปดิเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา 
*       นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร ได้แก ่สภากาชาดไทย มูลนธิิ สมาคม สหกรณ ์วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไมม่ีวัตถุประสงค์ 
         ในการแสวงหาก าไร 
** ช่วงที ่1 เปิดจ าหนา่ยตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที ่26 สิงหาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที ่3 กันยายน 2563 หรือเมื่อจ าหน่ายครบวงเงิน 
 ช่วงที ่2 เปิดจ าหนา่ยตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที ่4 กันยายน 2563 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที ่11 กันยายน 2563 หรือเมือ่จ าหน่ายครบวงเงิน 

กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นการซ้ือที่ผิดเง่ือนไข ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซ้ือโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย 
และผู้ซ้ือที่ด าเนินการซ้ือพันธบัตรแล้วจะยกเลิกการซ้ือและขอคนืเงินไม่ได้ 

3. ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กค.”  

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธปท.” 

 /5. … 

ช่วงท่ี วันท่ีจ าหน่าย 
จ านวนวัน 

ท่ีจ าหน่าย 
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ 

 

วงเงินจ าหน่าย 

 

วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร 

(ไม่จ ากัดจ านวนคร้ังท่ีเข้าซื้อ)  

ขั้นต่ า ขั้นสูง 

    1** 26 ส.ค. - 3 ก.ย. 63 9 วัน บุคคลธรรมดาที่ถอืสญัชาติไทย

หรือมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

45,000 ล้านบาท 1,000 บาท 10,000,000 บาท 

    2**  4 - 11 ก.ย. 63 8 วัน บุคคลธรรมดาที่ถอืสญัชาติไทย

หรือมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และ

นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร* 

วงเงินจ าหน่าย 

ที่เหลือจากช่วงที่ 1 

1,000 บาท ไม่จ ากัด 

    45,000 ล้านบาท   
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5. ตัวแทนจ าหน่ายและผู้รับฝากพันธบัตรจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร : 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)     ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)    ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
    ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร” 

6. ผู้รับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์รับฝาก” 

7. ราคาจ าหน่ายและวงเงินซื้อขั้นต่ า-ขั้นสูง   
ราคาจ าหน่าย หน่วยละ 1,000 บาท และซื้อเพ่ิมเป็นจ านวนเท่าของ 1,000 บาท วงเงินซื้อขั้นต่ า 1,000 บาท 

(1 หน่วย) ส าหรับวงเงินซื้อขั้นสูงให้เป็นไปตามข้อ 2  

8. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ  
 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด 
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร 

(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร
โดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท ส านักงานประกันสังคม 
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน 
และนิติบุคคลที่แสวงหาก าไร)  

9. วิธีการซื้อพันธบัตร  
 ผู้ซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ไม่เคยมีประวัติการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคารมาก่อน
ต้องลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์)  
โดยชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้น 
การลงทะเบียน ใช้หลักฐาน ดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการลงทะเบียน) 
 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 2.  ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ซื้อ
ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่ 
ทั้งนี้ ต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ท ารายการซื้อเท่านั้น  
 ผู้ซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ไม่เคยมีประวัติการซื้อและประสงค์ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 
กับธนาคารกสิกรไทยสามารถท ารายการซื้อโดยไม่ต้องลงทะเบียน กรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่ 
ทั้งนี้ ต้องเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น 

10. การช าระเงิน 
กรณีซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application 

ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการท ารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่
ท าธุรกรรม ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือซื้อในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท.  

/ดอกเบี้ย... 
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ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันท าการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูงที่ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile 
Application เป็นไปตามแต่ละธนาคารประกาศหรือก าหนด 
กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ 
 สามารถช าระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค 

 1. กรณีช าระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากช าระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันท าการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ 
ตั้งแต่วันที่ซื้อ หากช าระหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบี้ย
จะเริ่มนับตั้งแตว่ันท าการถัดไป 
         ส าหรับการจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการรับช าระเงินโดยวิธีหักบัญชี
เงินฝากที่ผูกไว้กับบัญชีฝากพันธบัตร เท่านั้น 

 2. กรณีช าระด้วยเช็ค  (วันที่ 11 กันยายน 2563 ไม่รับช าระด้วยเช็ค) 
• สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี” 
• ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ    
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตว่ันท าการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บเงินได้  

 ทั้งนี ้เงื่อนไขการช าระเงินดังกล่าวเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารก าหนด  
11. การระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)   
 ในการซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านั้น โดยชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
จะต้องตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ และชื่อบัญชีเงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้น 
 หากผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ สามารถซื้อพันธบัตรได้โดยใช้ชื่อผู้เยาว์ (คนเดียวเท่านั้น) และในการเปิด
บัญชีฝากหลักทรัพย์ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และหากต้องการถอนหลักทรัพย์ ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องให้ความยินยอมเช่นกัน ทั้งนี้ บัญชี
เงินฝากเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้นจะต้องเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น  อย่างไรก็ดี เมื่อมีการถอนหลักทรัพย์ 
ออกจากระบบไร้ใบตราสาร (Scripless) มาเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะออกใบพันธบัตร
จดทะเบียนในนามของผู้เยาว์โดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งในทางกฎหมายกรรมสิทธิ์ ใน 
ใบพันธบัตรฉบับนี้จะเป็นของผู้เยาว์ 

12. การระบุวันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรในบัญชีฝากหลักทรัพย์  
 วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพย์เป็นวันเดียวกันกับวันที่ กค. ได้รับเงิน
จากธนาคาร 

13. หลักฐานที่ได้รับจากการซื้อพันธบัตร 
- กรณีซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการท ารายการตามบริการ

ของแต่ละธนาคารก าหนด 
- กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 

 - ส าหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยอาจออกให้ในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซื้อไม่เกิน 2 วันท าการ (ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ทางไปรษณีย์) ขึ้นอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคาร ส าหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book แล้ว 
สามารถน า Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ท าการซื้อหลังจากวันที่ซื้อ 

/2 วัน... 
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2 วันท าการ เพ่ือให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถน าไปใช้อ้างอิงส าหรับการท าธุรกรรมได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย 
ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก 

รายการที่แสดงใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่ 
จดทะเบียน และในวันที่ท ารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร  
โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะแสดงเฉพาะพันธบัตร 
ออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ตั้งแต่รุ่นพันธบัตรออมทรัพย์ พิเศษของกระทรวงการคลัง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น ส าหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบก าหนด 
ไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา (Par Value) 

14. การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน 
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น การประกัน
ทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได้  
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคาร
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อ เพ่ือขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร 
รายละเอียดตามข้อ 15  

15. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการท าธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ประเภทธุรกรรม 
ผู้เรียกเก็บ 

ศูนย์รับฝาก 
(ต่อรายการไมร่วม VAT) 

ธปท. 
 (ไม่คิด VAT) 

ธนาคาร 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)    
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless 
เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท บุคคลธรรมดา 
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล 
100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless 
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการน าฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท/รายการ • กรณลีูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท 
• กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคารคิด 

250 บาท 

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ 
ก าหนดไถ่ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธิ์ - - • กรณีโอนระหว่างลูก ค้าเดิมที่ ซ้ือผ่าน
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

• กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ 
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 
250 บาท 

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย 
และเงินต้น 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

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

- - คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตร 
(Bond Book)  ใหม่  ตามอัตราที่ ธนาคาร
ประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท) 

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราที ่ธนาคารประกาศ 
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)  

/ประเภท... 
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ประเภทธุรกรรม 
ผู้เรียกเก็บ 

ศูนย์รับฝาก 
(ต่อรายการไมร่วม VAT) 

ธปท. 
 (ไม่คิด VAT) 

ธนาคาร 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ 

100 บาท 
 (ไม่คิด VAT) 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร (Scrip)    
การท าธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน  
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร 
ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตร
ช าร ุด ส ูญหาย ขอเปลี ่ยนชื ่อ ชื ่อสกุล  
ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 

- บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

- 

16. การขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน  
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
โดยด าเนินการได้ดังนี ้
 16.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดได้ที่ธนาคาร 
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อตามราคาท่ีตกลงกัน (ธนาคารจะมีการก าหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการก าหนดราคามาตรฐาน) 
 16.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดให้แก่สถาบันการเงิน 
หรือบุคคลอื่นตามราคาท่ีตกลงกัน  
 ทั้งนี้ การขายพันธบัตรไม่สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศ
ก าหนด  

17. การท าธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรจากธนาคาร 
  ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถท าธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ กระท าได้ตั้งแต่วันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การช าระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระท าได้หลังจากวันที่ท า
รายการซื้อแล้ว 2 วันท าการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการใช้เป็นหลักประกันไม่สามารถกระท าได้ตั้งแต่วันปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศก าหนด  

 ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
17.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  
  ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) หากประสงค์จะด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  

เช่น ถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ ให้ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อ โดยเป็นไปตามพิธีปฏิบัติ  
ของธนาคาร และศูนย์รับฝาก ดังนี้ 

 
 

/(1) ... 
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(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพ่ือขอออกใบพันธบัตร 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเป็นใบพันธบัตร
พร้อมแนบ Bond Book ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร ตามข้อ 15  

 (2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการน าฝากใหม่) 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการฝากพันธบัตร พร้อมแนบใบพันธบัตร ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามข้อ 15  
  (3)  การขายพันธบัตรก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องด าเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนก่อนก าหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ราคาขาย
จะข้ึนอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการดังกล่าว 

 (4) การโอนกรรมสิทธิ์ 
   การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระท าได้ โดยอาจเป็นการ
โอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องน า Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ 
และต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่ 
250 บาท ต่อรายการ รวม VAT 
    (5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
(กรณีนิติบุคคล) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี  โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว  
   (6) การขอออก Bond Book ใหม ่
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอออก Bond Book ใหม่ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจ
ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) หรือใบแจ้งความ (กรณี Bond Book สูญหาย) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม การออก 
Bond Book ใหม่ ตามข้อ 15 
  (7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 
   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พร้อมแนบส าเนา  
บัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือรับรองยอดพันธบัต ร  
ตามข้อ 15 

/(8) … 
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  (8) การขออายัดพันธบัตร 
   ธนาคารจะด าเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของส่วนราชการ หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
เช่น กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการอายัด
พันธบัตรดังกล่าว 
  (9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ 
   ธนาคารจะด าเนินการส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหม่ให้กับศูนย์รับฝาก โดยศูนย์รับฝาก 
คิดค่าธรรมเนียมการขอแก้ไข กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ ตามข้อ 15  

17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
 หากประสงค์จะท าธุรกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ไม่ประสงค์จะไปด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองที่ ธปท. ให้ธนาคารรับเรื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์
และด าเนินการดังต่อไปนี้ เพ่ือส่งเรื่องต่อให้ ธปท. ด าเนินการต่อไป 

 17.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์ 
 17.2.2 การใช้เป็นหลักประกันและถอนหลักประกัน 
 17.2.3 การขอแก้ไขชื่อจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
 17.2.4 การขอแยกหน่วยพันธบัตรเป็นใบพันธบัตรหลายฉบับ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแยกพันธบัตรเป็นฉบับย่อย ๆ ได้ แต่ราคาพันธบัตรที่แยกเป็น 
ฉบับย่อย ๆ แล้วจะต้องเป็นจ านวนเต็มพัน  

 17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหม่กรณีสูญหาย 
 17.2.6 การยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบก าหนด 

การให้บริการแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามข้อ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกล่าวข้างต้น  
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถแจ้งความจ านงได้โดยตรงที่ ธปท. ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานภาค แต่หากติดต่อผ่าน
ธนาคาร ธปท. จะด าเนินการให้ทันทีที่ได้รับเรื่องจากธนาคาร โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ 
ธปท. ส าหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และส าหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ประเภทอ่ืนฉบับละ 100 บาทหรือตามที่ 
ธปท. จะก าหนดภายหลัง ยกเว้นการยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบก าหนด ธปท. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการดังกล่าวจากผู้ถือกรรมสิทธิ์เพ่ิมอีกฉบับละ 10 บาท 

18. การจ่ายดอกเบี้ย 
18.1 จ่ายปีละ 2 งวด คือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบ

ก าหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 การค านวณดอกเบี้ยค านวณจากมูลค่า
ตามราคาตราของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจ านวนวันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่
เกิดขึ้นจริง ให้นับตามรายละเอียดการช าระเงินข้อ 10) เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบก าหนดจ่าย
ดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนไปจ่ายในวันท าการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ดังกล่าว
เข้ารวมเพ่ือค านวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึ งก าหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย  
ให้ค านวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป  

/18.2 … 
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18.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) 
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก (กรณีไร้ใบตราสาร) หรือตามรายชื่อทางทะเบียนของ ธปท. 
(กรณีมีใบตราสาร) ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ธปท. 
ประกาศก าหนด 

19. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร 

20. การไถ่ถอนเงินต้นเมื่อครบก าหนด 
 20.1  ก าหนดจ่ายคืนเงินต้น (วันครบก าหนดไถ่ถอน) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2570 หากวันครบก าหนด 
ไถ่ถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนเป็นวันท าการถัดไป  

20.2  วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นเป็นไปตามท่ี ธปท. ประกาศก าหนด 
20.3  การจ่ายคืนเงินต้น 

 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้าบัญชี
เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับ
แจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามท่ี ธปท. 
ประกาศก าหนด 
  กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระท าได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
  เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย 

(1) ค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้
ไว้กับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
(3) ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ

บัญชีเงินฝากประจ า) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) กรณีบุคคลธรรมดา  - ยื่นด้วยตนเอง แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

 - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีนิติบุคคล  แนบ - ส าเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง 
 พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้ง และรายงานการประชุม   
 ประจ าปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดย 
 ผู้มีอ านาจลงนาม  และ 

                      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์  การลงลายมือชื่อในค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ด าเนินการดังนี้ 

• ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ 
/ผู้... 
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• ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ลงลายมือชื่อร่วมกัน 

• ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในค าขอรับคืนเงินต้น 
     พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทน 
     โดยชอบธรรมลงลายมือชื่อร่วมกัน 
หมายเหตุ  - ยื่นด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

  และสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจ าตวัประชาชนผูเ้ยาว์ แล้วแต่กรณี 
  - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และส าเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร   
  ประจ าตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

   - ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในพันธบัตร 

 การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน  
                พร้อมค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด 

21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุ่น วงเงิน และก าหนดการจ าหน่ายพันธบัตร  
     รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

22. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
1.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
www.bangkokbank.com 

โทร. 1333 

2.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
www.krungthai.com    

โทร. 0 2111 1111   

3.  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
www.kasikornbank.com 

โทร. 0 2888 8888 กด 819 

4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   
www.scb.co.th 

โทร. 0 2777 7777 

5.  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
www.pdmo.go.th 

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5217, 5315, 5319, 5322    
โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 

6.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 www.bot.or.th 
     ส านักงานใหญ่ ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร 
     ส านักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
     ส านักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

 
 
โทร. 1213 
โทร. 0 5393 1077-8 
โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4422-3, 4425, 0 7423 8475 
โทร. 0 4391 3423, 3425  

/เอกสาร... 

http://www.bangkokbank.com/
http://www.kasikornbank.com/
http://www.scb.co.th/
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เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

 ผู้ซื้อต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
 กรณีนิติบุคคล ผู้ที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจจัดการตราสารหนี้" ต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจ
ลงนามตามข้อบังคับหรือระเบียบของนิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
2 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก

ประจ า) ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์  

บุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างชาติ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 ส าเนาใบส าคัญถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย หรือส าเนาบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว 

2 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจ า) ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์  

 
สหกรณ์  

ล าดับ ชื่อเอกสาร  

1 ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 
 

2 ส าเนาข้อบังคับของสหกรณ์ท่ีก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
 

3 รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ / รายงานการประชุม 
 

4 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

  

5 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสหกรณ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจ า) 

  

 

 

 

 

 

 

/มูลนิธิ... 
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มูลนิธิ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือให้อ านาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ 

2 ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ท้ังชุด 

3 ส าเนาข้อบังคับของมูลนิธิ ที่ก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

4 ส าเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี หาก
ไม่ได้แนบมา ธปท. จ าเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 

5 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

6 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของมูลนิธิ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจ า) 

 

สมาคม 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมและองค์การ  หรือทะเบียนสมาคม 

2 ส าเนาข้อบังคับของสมาคม ที่ก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

3 ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ท้ังชุด 

4 ส าเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี  หาก
ไม่ได้แนบมา ธปท. จ าเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 

5 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

6 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสมาคม (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจ า) 

วัด 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 ส าเนาใบประกาศจัดตั้งวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดส าหรับวัดที่จัดตั้งก่อน พ.ศ. 2484 

2 ส าเนาใบตราตั้งเจ้าอาวาส 

3 หนังสือสุทธิของเจ้าอาวาส 

4 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของวัดให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

5 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของวัด (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจ า) 

/สภากาชาดไทย… 
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สภากาชาดไทย 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้ง 

2 รายชื่อคณะกรรมการ 

3 ส าเนาข้อบังคับ หรือระเบียบก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

5 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสภากาชาดไทย (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจ า) 

สถานศึกษาของรัฐ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้ง 

2 ส าเนาประกาศส านักนายกฯ เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี หรืออาจารย์ใหญ่ หรือค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจ 

3 ส าเนาข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

5 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสถานศึกษา (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจ า) 

โรงพยาบาลของรัฐ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 ส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ 

2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนาม หรือผู้อ านวยการ หรือประธานกรรมการ 

3 ส าเนาข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจขององค์กรให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

5 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของโรงพยาบาล (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจ า) 

 
 

 
/นิติบุคคล... 
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นิติบุคคลอ่ืน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1 ส าเนาหนังสือจัดตั้งฯ 

2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล 

3 ส าเนาข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

4 หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มาด าเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

5 ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
และบัญชีเงินฝากประจ า) 

หมายเหตุ   เอกสารประกอบการลงทะเบียนข้างต้น ไม่ต้องน าส่ง ธปท. ให้ธนาคารเก็บรักษาตามอายุความ 
  ทางกฎหมาย 
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ถาม-ตอบ 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นก้าวไปด้วยกัน 
ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ถาม-ตอบ 
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1. ท าไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจ า 
 กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตร โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร 
จึงเป็นการลงทุนที่ม่ันคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่
ตามระยะเวลาก าหนดที่แน่นอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่ออกจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่จะก าหนดให้สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น 

2. ข้อดีของการเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) คืออะไร 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบก าหนดไถ่ถอน 

ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจ า) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์อัตโนมัติ ทั้งนี้ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์น าสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book  
ไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ท่ีธนาคารที่ท ารายการซื้อ 

3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องท าอย่างไร  
ผู้สนใจสามารถเลือกวิธีการซื้อพันธบัตรวิธีใดวิธีหนึ่งได้จาก 2 ช่องทาง ดังนี้ 
3.1 การซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะต้องด าเนินการตามข้อ 3.2 

และลงทะเบียนเพ่ือเปิดใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application โดยผู้ซื้อจะได้รับความสะดวก 
ในการซื้อและสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

3.2 การซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร 
(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารไทยพาณิชย์)  และท ารายการซื้อได้ตั้งแต่
วันที่ 26 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 หรือจนถึงวันที่จ าหน่ายได้ครบวงเงิน โดยผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลด 
ใบจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (http://www.pdmo.go.th/th/bond-channels) 

4. ซื้อแล้วได้หลักฐานอะไรกลับไป 
เมื่อผู้ซื้อช าระเงินในการซื้อพันธบัตรแล้ว มีหลักฐานเพื่อยืนยันการซื้อ ดังนี้ 
4.1 กรณีซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการท ารายการ

ตามบริการของแต่ละธนาคารก าหนด 
4.2 กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร 
 

- ส าหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยอาจออกให้ในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซื้อไม่เกิน 2 วันท าการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทาง
ไปรษณีย์) ขึ้นอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคาร ส าหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book แล้ว สามารถน า 
Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ท าการซื้อหลังจากวันที่ซื้อ 2 วันท าการ 
เพ่ือให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถน าไปใช้อ้างอิงส าหรับการท าธุรกรรมได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก 
Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก 

รายการที่แสดงใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่ 
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จดทะเบียน และในวันที่ท ารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร 
โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะแสดงเฉพาะพันธบัตรออมทรัพย์
แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ตั้งแต่รุ่นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น ส าหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตาม
ราคาตรา (Par Value) 
5. คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือกองทุนส่วนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นนี้ได้
หรือไม่ 
 คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากไม่มีสถานภาพเป็น
บุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะซื้อได้  
 กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไม่สามารถซื้อได้ 

6. คู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมหากอีกฝ่ายต้องการซื้อพันธบัตรรุ่นนี้หรือไม่ 
 ไม่ต้องให้ความยินยอม 

7. ซ้ือพันธบัตรรุ่นเดียวกัน จ านวนเงินเท่ากัน ท าไมได้รับดอกเบี้ยงวดแรกไม่เท่ากัน 
เนื่องจากวันที่ซื้อพันธบัตรต่างกัน ท าให้การนับจ านวนวันเพ่ือน าไปค านวณดอกเบี้ยไม่เท่ากัน 

โดยมีหลักเกณฑ์การนับวัน ให้นับวันที่ซื้อ ไม่นับวันที่จ่ายดอกเบี้ย เช่น 
- นาย ก. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ช าระด้วยเงินสดจ านวน 500,000 บาท ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563  

จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 การนับวันจะนับวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจ านวน 184 วัน  

- นาย ข. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ช าระด้วยเงินสดจ านวน 500,000 บาท ในวันที่ 28 สิงหาคม  2563 
จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 การนับวันจะนับวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจ านวน 182 วัน  

ทั้งนี้ งวดต่อไปจ านวนวันเพื่อน าไปค านวณดอกเบี้ยของ นาย ก. และนาย ข. จะเท่ากัน 

8. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นนี้ท าอย่างไร 
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นหลักฐานขอคืนภาษีประจ าปีได้ ใน
กรณีท่ีเงินไดสุ้ทธิของท่านเสียภาษีในอัตราที่ต่ ากว่าร้อยละ 15  

9. การโอนดอกเบี้ยและเงินต้นพันธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
ในการโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี

เงินฝากประจ า) เจ้าของบัญชีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  

10. หากต้องการรับดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเงินสดและเช็คจะท าได้หรือไม่ 
ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น 
/11. ... 
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11. หากต้องการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น หรือข้อมูลอ่ืน ๆ 
จะต้องท าอย่างไร 

• กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 
   ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อ โดยน า Bond Book และหลักฐานอ่ืนที่ต้องใช้
ในการอ้างอิงไปด้วย 

• กรณพัีนธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
  ให้แจ้งโดยตรงที่ ธปท. ส านักงานใหญ่ ส านักงานภาค หรือธนาคาร ส านักงานใหญ่ และสาขา
ทั่วประเทศ เพ่ือส่งต่อให้ ธปท. ด าเนินการต่อไป 

12. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ
ด าเนินการออกให้ได้เลยหรือไม่ และคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร 

ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) ให้ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม
การจัดท าหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศก าหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
50 - 200 บาท ต่อฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคาร) 

13. ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนพันธบัตรจากแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  ให้เป็นแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
ท าได้หรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าใด ใช้เวลาด าเนินการประมาณกี่วัน ลูกค้าถึงจะได้รับใบพันธบัตร  
   ท าได้ โดยต้องน า Bond Book ไปติดต่อธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม 
ในการด าเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 - 370 บาท ต่อรายการ (แล้วแต่กรณี) ประกอบด้วย  
   1) ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับศูนย์รับฝาก 65 บาทต่อรายการ ไม่รวม VAT  
   2) ค่าธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ต้องจ่ายให้ ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทต่อฉบับ  
                    กรณีนิติบุคคล 100 บาทต่อฉบับ ไม่คิด VAT  
   3) ค่าธรรมเนียมการด าเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 
                    200 บาทต่อรายการ รวม VAT  
ลูกค้าจะได้รับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไม่รวมการจัดส่งใบพันธบัตร) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละธนาคาร 

14. การขอออกใบพันธบัตรตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถออกเป็นชื่อบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้ซื้อ 
ในครั้งแรกได้หรือไม่ เช่น นาย ก.ซื้อ  แต่ขอออกใบเป็นชื่อ นาย ข. 

นาย ก. จะต้องท าการโอนให้นาย ข. ก่อน โดยต้องน า Bond Book ไปติดต่อที่ธนาคาร และกรอก
แบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์พร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้ารายเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้ารายเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่ 
250 บาท ต่อรายการ รวม VAT แล้วจึงขอออกใบพันธบัตรเป็น นาย ข. 

 
 
 

/15. … 
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15. การไถ่ถอนคืนเงินต้นพันธบัตรเม่ือครบก าหนดต้องด าเนินการอย่างไร 
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้าบัญชี

เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับ
แจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที ่ธปท. 
ประกาศก าหนด 

กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระท าได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
  เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย 

(1) ค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้
ไว้กับ ธปท. 

(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
(3) ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

และบัญชีเงินฝากประจ า) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) กรณีบุคคลธรรมดา  - ยื่นด้วยตนเอง แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

 - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

กรณีนิติบุคคล  แนบ - ส าเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง 
 พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้ง และรายงานการประชุม   
 ประจ าปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดย 
 ผู้มีอ านาจลงนาม  และ 

                      - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์  การลงลายมือชื่อในค าขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ด าเนินการดังนี้ 

• ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ 

• ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ลงลายมือชื่อร่วมกัน 

• ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในค าขอรับคืนเงินต้น 
     พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย 
      ชอบธรรมลงลายมือชื่อร่วมกัน 
หมายเหตุ  - ยื่นด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

  และสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจ าตวัประชาชนผูเ้ยาว์ แล้วแต่กรณี 
  - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และส าเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร   
  ประจ าตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

   - ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในพันธบัตร 
/การ... 
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พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นก้าวไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน 
พร้อมค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด 

16. การโอนพันธบัตรให้แก่ทายาท ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรถึงแก่กรรม 

• กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 
             ผู้จัดการมรดกติดต่อยื่นขอจัดการมรดกท่ีธนาคารตัวแทนจ าหน่าย  

• กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
ผู้จัดการมรดกติดต่อ ธปท. โดยยื่นค าร้องขอจัดการมรดกของผู้ถึงแก่กรรม ตามระเบียบที่ ธปท. 
ก าหนด 

17. การโอนเปลี่ยนมือระหว่างธนาคารท าได้หรือไม่ 
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระท าได้ โดยอาจเป็นการโอน

ให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องน า Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ 

18. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุ่นนี้มีอะไรบ้าง 
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตร
อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร 
จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่ก าหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร 

ในกรณีที่น าพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืน ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน  
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่า
หรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึง
วันครบก าหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจ านวนเสมอ 
 ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่าง ๆ ดังนี้ 
 http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities 
 http://www.thaibma.or.th 
 http://www.thaibond.com 
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