
 
 
 
 
ฉบับท่ี 41/2555                                                                   วันท่ี 23 เมษายน 2555 

 

การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือรายยอยพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 2 
______________________________________ 

    

ตามที่กระทรวงการคลังไดดําเนินการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือรายยอยพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คร้ังท่ี 2 วงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป อายุคงเหลือ 2.39 ป วงเงินซื้อขั้นตํ่า 1,000 บาท และขั้นสูงไมเกิน 
5,000,000 บาท ซ่ึงเปนการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือรายยอยพิเศษ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 อายุ 3 ป เพื ่อเปนการสงเสริมการออมของประชาชนและเพิ ่มทางเลือกใหประชาชน
สามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น โดยจําหนายในวันที่ 23 เมษายน – 13 
กรกฎาคม 2555 ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา รวมทั้งจําหนายผานเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ จะมีจําหนายในงานมหกรรมการเงิน 
มันนี่ เอ็กซโป คร้ังท่ี 12 ระหวางวันท่ี 17-20 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี กรุงเทพมหานคร ที่บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เปนผูจัดจําหนาย โดยใชบัตรประจําตัวประชาชนเปนหลักฐานในการซ้ือพันธบัตรไดภายในงาน  
 

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

_______________________________ 
 

 
สํานักจัดการหนี้ 1  สวนจดัการเงินกูรัฐบาล 1 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
โทร. (02) 265-8050  ตอ 5307, 5315 
 
 
 
 
 
 



               หนังสือชีช้วนการจําหนา่ยพนัธบัตรรัฐบาลเพ่ือรายย่อยพเิศษ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 ครัง้ที่ 2 (ฉบับย่อ)    

1. อายุคงเหลือ 2.39 ป ี

2. อัตราดอกเบี้ย (คูปอง) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี 
3. วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท 
4. วันท่ีจําหน่าย 23 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2555 
5. ผู้มีสิทธ์ิซ้ือในตลาดแรก บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด 

สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอ่ืนใดท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร  
(ผู้ไม่มีสิทธ์ิซ้ือ ประกอบด้วย ธนาคาร  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย์  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  บริษัทประกัน  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
กองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยสถาบันการเงิน  กองทุนรวม  คณะบุคคล  บรรษัท สํานักงานประกนัสังคม  
รัฐวิสาหกิจ  บริษัท  ห้างร้าน หน่วยงานธุรกิจ นิติบุคคลท่ีแสวงหากําไร  นิติบุคคลอาคารชุด   
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน  และสถานศึกษาเอกชน) 

6. วงเงินซ้ือขั้นตํ่า-ขั้นสูง ซ้ือข้ันตํ่า 1,000 บาท ข้ันสูงไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ไม่จํากัดจํานวนครั้งท่ีซ้ือ / จํากัดวงเงินซ้ือรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อ 1 ราย 

7. วิธีจัดจําหน่าย - จําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ และเคร่ือง  ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ระหว่างวันท่ี  
  23 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2555 
- จําหน่ายในงานมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซ์โป คร้ังท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 17-20 พฤษภาคม 2555  
  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ท่ีบูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
  โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจําหนา่ย โดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนเป็นหลักฐาน 
  ในการซ้ือพันธบัตรได้ภายในงาน  

8. การชําระเงิน กรณีซ้ือผ่านเคร่ือง ATM  
ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีผู้มีสทิธ์ิซ้ือทันทีเม่ือสิ้นสุดการทํารายการ โดยผู้มีสิทธ์ิซ้ือจะได้รับใบเสร็จจากเคร่ือง ATM 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซ้ือพันธบัตร โดยดอกเบี้ยจะเร่ิมนับต้ังแต่วันท่ีทําธุรกรรม ยกเว้นกรณีซ้ือหลังเวลา 
15.00 น. ของวันทําการ หรือซ้ือในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน  ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับ 
ต้ังแต่วันทําการถัดไป 
กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์  
สามารถชําระได้ท้ังเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค 
- ชําระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทําการดอกเบี้ยจะเร่ิมนับต้ังแต่วันท่ีซ้ือ 
กรณีท่ีชําระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซ้ือในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน 
ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันทําการถัดไป  
- ชําระด้วยเช็ค  
 สั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ”  
 ลงวันท่ีไม่เกินวันท่ีซ้ือ (วันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 ไม่รับชําระด้วยเช็ค)  
 เรียกเก็บได้ในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาท่ีรับชําระเงินค่าพันธบัตร  
 สามารถทํารายการรับชําระเงินได้ต้ังแต่เวลาเปิดทําการของสาขา จนถึงเวลาปิดเคลียร่ิงเช็คของแต่ละสาขา

เท่านั้น  
หากชําระไม่เกินเวลาปิดเคลียร่ิงเช็คของแต่ละสาขา  ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันทําการถัดไป 

9. การจ่ายดอกเบี้ย  จ่ายปีละ 2 งวด คือ วันท่ี 12 มีนาคม และ 12 กันยายน ของทุกปี โดยจ่ายเป็นเงินงวดละเท่าๆ กัน จนกว่าพันธบัตร
จะครบกําหนด ยกเว้นงวดแรก และงวดท่ี 2 จะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันท่ีเกิดข้ึนจริง  
 

การโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชี หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ เจ้าของบัญชีจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียม 
การโอนเงิน หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืน ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากอาจหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราท่ีแต่ละธนาคารประกาศหรือกําหนด 

 
 



               หนังสือชีช้วนการจําหนา่ยพนัธบัตรรัฐบาลเพ่ือรายย่อยพเิศษ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 ครัง้ที่ 2 (ฉบับย่อ)    

10. กําหนดชําระคืน 
ต้นเงิน (วันครบกําหนด 
ไถ่ถอน) 

1. กําหนดชําระคืนต้นเงินในวันท่ี 12 กันยายน 2557 หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ให้เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป  

2. ธปท. จะชําระคืนต้นเงินได้ต่อเม่ือ ธปท. ได้รับคืนใบพันธบัตร 
3. ผู้ถือกรรมสิทธ์ิต้องลงลายมือชื่อและดําเนินการตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในแบบคําขอรับคืนต้นเงินพันธบัตร 
   ท่ี ธปท. จะจัดส่งให้ก่อนวันครบกําหนด (กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิในนามผู้เยาว์ ถ้าผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปี

บริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้จัดการลงลายมือชื่อ ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์
ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้จัดการ ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องย่ืนเรื่องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อน)  

 

การโอนต้นเงินเข้าบัญชี หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ เจ้าของบัญชีจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียม 
การโอนเงิน หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืน ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากอาจหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราท่ีแต่ละธนาคารประกาศหรือกําหนด 

11. การเสียภาษี ธปท. จะหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราท่ีประกาศในประมวลรัษฎากร  
สําหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกได้ว่าจะนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ ณ สิ้นปีหรือไม่ก็ได้ 

12. การใช้พันธบัตรเป็น
หลักประกัน 
 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น การ
ประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอ่ืนได้ 
ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ 

13. การโอนกรรมสิทธ์ิ กระทําได้ต้ังแต่วันท่ี 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 
ยกเว้น การโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ือเป็นหลักประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า 
หรือล้มละลาย หรือการชําระบัญชี ให้กระทําได้หลังจากได้รับใบพันธบัตรแล้ว ท้ังนี้ การโอนกรรมสิทธ์ิจะกระทํา 
ในระหว่างระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันครบกําหนดชําระคืนต้นเงิน มิได้ 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  ได้ท่ี  www.pdmo.go.th ,  www.bot.or.th , และ   www.ktb.co.th 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)       โทร. 02-208-3066-8 , 02-208-3072-6   
2.  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง      โทร 0-2265-8050 ต่อ 5315-7 
3.   ธนาคารแห่งประเทศไทย : 

สํานักงานใหญ่ ฝ่ายการชําระเงินและตราสารหนี้   โทร. 1213 
สํานักงานภาคเหนือ  จ.เชียงใหม่    โทร. 0-5393-1072-8 
สํานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   โทร. 0-7427-2000 ต่อ 4421-5, 0-7423-8475 
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ.ขอนแก่น   โทร. 0-4333-3000 ต่อ 3216-7      

 


