
 
 
 
 

 
 

                        ฉบบัท่ี 103/2565                                                                                                            วนัท่ี  11  สิงหาคม 2565 
 

พนัธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิม่สุข รอบพเิศษ 
เฉพาะผู้ทีไ่ม่ได้รับจัดสรรพนัธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิม่สุข ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 
ประชาชนจองซ้ือได้ตั้งแต่วนัที ่22 - 24 สิงหาคม 2565 ผ่านธนาคารตัวแทนจ าหน่ายเท่าน้ัน 

__________________________________________________ 
 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า 
สบน. จะเปิดจ าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพย ์รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อจ าหน่าย
ให้กบัประชาชนจ านวน 20,000 ลา้นบาท และนิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาผลก าไรจ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยจ าหน่าย
ใหเ้ฉพาะผูท่ี้ไม่ไดรั้บจดัสรรพนัธบตัรออมทรัพย ์รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจ าหน่ายเดือนมิถุนายน 2565 

การจ าหน่ายในคร้ังน้ี เป็นพนัธบตัรออมทรัพยรุ่์นอายุและดอกเบ้ียเดียวกนักบัพนัธบตัรออมทรัพย ์
รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจ าหน่ายเดือนมิถุนายน 2565 ซ่ึงในคร้ังนั้นมีปัญหาทางดา้นระบบงาน ในการจ าหน่ายรอบ
พิเศษน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระจายสิทธ์ิให้กบัประชาชนทุกราย ไดเ้ป็นเจา้ของพนัธบตัรออมทรัพยอ์ยา่งทัว่ถึงและ
เท่าเทียม และให้โอกาสกบัผูท่ี้ไม่ไดรั้บการจดัสรร โดยกระทรวงการคลงัขอสงวนสิทธ์ิให้เฉพาะผูท่ี้ไม่ไดรั้บจดัสรร
พนัธบตัรออมทรัพย ์รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจ าหน่ายผา่นธนาคารตวัแทนจ าหน่ายเม่ือเดือนมิถุนายน 2565 เท่านั้น 
โดยจะจดัสรรพนัธบตัรให้กบัประชาชนแบบทยอยจดัสรรเป็นรอบ (Small Lot First) ซ่ึงไม่ข้ึนกบัล าดบัท่ีในการ
จองซ้ือโดยเง่ือนไขการจ าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพย ์รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงิน 21,000 ล้านบาท ซ่ึง
จ าหน่ายผา่นธนาคารตวัแทนทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย ์เป็นดงัน้ี 

1. จ าหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 20,000 ลา้นบาท จ านวน 2 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่นอายุ 5 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียแบบขั้นบนัไดเฉล่ียร้อยละ 2.90 ต่อปี และรุ่นอาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียแบบขั้นบนัไดเฉล่ียร้อยละ 3.60 ต่อปี 
จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน จดัสรรดว้ยวิธี Small Lot First จองซ้ือขั้นต ่า 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท จอง
ซ้ือไดสู้งสุดรายละ 2 ลา้นบาท/รวมทุกธนาคาร จองซ้ือไดต้ั้งแต่วนัที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 โดยผูส้นใจ
สามารถจองซ้ือไดผ้่านช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตวัแทนจ าหน่ายทั้ง 
4 แห่ง ทั้งน้ี ล าดบัในการจองซ้ือไม่มีผลต่อการจดัสรร ไม่วา่จะไปชา้หรือเร็วไดสิ้ทธ์ิการซ้ือเท่าเทียมกนั ซ่ึงผูจ้อง
ซ้ือจะทราบผลการจดัสรรพนัธบัตรได้ในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 จากหลายช่องทาง ทั้งจาก SMS ของธนาคาร
ตวัแทนจ าหน่าย การเผยแพร่ผลการจดัสรรพนัธบตัรในภาพรวมท่ีเวบ็ไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเวบ็ไซต์
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรผา่นวอลเล็ต สบม. 
บนแอปพลิเคชนัเป๋าตงั ท่ีแท็บพนัธบตัรออมทรัพยท่ี์ซ้ือผา่นตวัแทนจ าหน่าย และในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2565 ธนาคาร
ตวัแทนจ าหน่ายจะคืนเงิน กรณีไดรั้บจดัสรรไม่ครบตามวงเงินจองซ้ือ หรือผดิเง่ือนไขการจ าหน่ายต่อไป  
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2. จ าหน่ายให้แก่นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไรตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด วงเงิน 1,000 ลา้นบาท 
รุ่นอายุ 10 ปี อตัราดอกเบ้ียแบบขั้นบนัไดเฉล่ียร้อยละ 3.30 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยสามารถซ้ือไดแ้บบ
ไม่จ  ากดัวงเงินซ้ือ และจดัสรรดว้ยวิธี First-come First-served ทั้งน้ี จ  าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 29 – 30 สิงหาคม 2565 โดย
ผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขและวิธีการซ้ือพนัธบตัรออมทรัพยไ์ด้จากธนาคาร
ตวัแทนจ าหน่ายทั้ง 4 แห่ง  

ทั้ งน้ี ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าเป็นผูมี้สิทธ์ิซ้ือได้ท่ีเว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และ
เวบ็ไซต์ ธปท. www.bot.or.th ตั้งแต่วนัที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป ในการน้ี ผูส้นใจจองซ้ือสามารถศึกษา
เง่ือนไขการจ าหน่ายเพื่อท าความเขา้ใจเพิ่มเติมไดท่ี้ QR Code ทา้ยประกาศน้ี 

 
_________________________________________________________ 

 

                                                                                                                 

                                                                         
 
 
 

ส านกัพฒันาตลาดตราสารหน้ี ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820/ 
0 2265 8050 ต่อ 5307, 5710  
 

วธีิการจดัสรร 
พนัธบตัรออมทรัพย ์ 
และค าถามท่ีพบบ่อย 

 

สรุปเง่ือนไขการจ าหน่าย 
พนัธบตัรออมทรัพย ์

 



แถลงข่าวการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 

รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ

วงเงินจ านวน 21,000 ล้านบาท
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ผลการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข วอลเล็ต สบม.

วงเงินจ าหน่ายรวมทั้งหมด 10,000 ล้านบาท

ความส าเร็จในการจ าหน่าย รายละเอียด

ปรับพอร์ตหนี้รัฐบาลได้อย่างสมดุล

จ าหน่ายรุ่นอายุ 5 ปี

จ าหน่ายรุ่นอายุ 10 ปี

4,919.488 ล้านบาท (49%)

5,080.512 ล้านบาท (51%)

เพิ่มปริมาณผู้ซื้อ 8,176 ราย

เพิ่มการกระจายตัวของผู้ซ้ือในแต่ละภูมิภาค

ผูซ้ื้อใน กทม.

ผูซ้ื้อในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

44%

56%

ส่งเสริมการเข้าถึงผู้ลงทุนรายย่อย

จ านวนผู้ซ้ือที่มีวงเงินต ่ากว่า 2 ล้านบาท

จ านวนผู้ซ้ือที่มีวงเงินมากกว่า 2 ล้านบาท

7,134 ราย (87%)

1,042 ราย (13%)

ส่งเสริมการออมทั้งผู้สูงอายุและวัยอื่น

จ านวนผู้อายุมากกว่า 60 ปี

จ านวนผู้อายุน้อยกว่า 60 ปี

2,559 ราย (31%)

5,617 ราย (69%)
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อายุ

ผู้ลงทุนวัยกลางคน/วัยท างาน
สนใจซื้อผ่าน Wallet เป็นจ านวนมากที่สุด

ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
ซื้อผ่าน Wallet มากขึ้น

กลุ่มผู้ลงทุนรายย่อยเข้าถึงพันธบัตรได้จ านวนมาก

ที่มา: ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

จ านวนผู้ซ้ือตามอายุ

จ านวนผู้ซ้ือตามวงเงินที่ซื้อ
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ผลการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข 4 ธนาคาร
วงเงินจ าหน่ายรวมทั้งหมด 42,693.362 ล้านบาท

ความส าเร็จในการจ าหน่าย รายละเอียด

ปรับพอร์ตหนี้รัฐบาลได้อย่างสมดุล

จ าหน่ายรุ่นอายุ 5 ปี

จ าหน่ายรุ่นอายุ 10 ปี

จ าหน่ายรุ่นอายุ 10 ปี (นิติบุคคล)

21,118.820 ล้านบาท (49%)

16,574.632 ล้านบาท (39%)

4,999.910 ล้านบาท (12%)

เพ่ิมปริมาณผู้ซื้อ

ประชาชน

นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไร

19,496 ราย (99.6%)

85 ราย (0.4%)

เพ่ิมการกระจายตัวของผู้ซื้อในแต่ละภูมิภาค

ผู้ซื้อใน กทม.

ผู้ซื้อในต่างจังหวัดท่ัวประเทศ

72%

28%

ส่งเสริมการเข้าถึงผู้ลงทุนรายย่อย (ประชาชน)

จ านวนผู้ซื้อท่ีมีวงเงินต ่ากว่า 2 ล้านบาท

จ านวนผู้ซื้อท่ีมีวงเงินมากกว่า 2 ล้านบาท

15,067 ราย (77%)

4,429 ราย (23%)

ส่งเสริมการออมท้ังผู้สูงอายุและวัยอื่น

จ านวนผู้อายุมากกว่า 60 ปี

จ านวนผู้อายุน้อยกว่า 60 ปี

10,324 ราย (54%)

9,172 ราย (46%)

ช่องทางจ าหน่าย (ประชาชน)

Internet Banking & Mobile Banking

สาขาธนาคาร

26%

74%

จ านวนราย

จ านวนผู้ซื้อตามอายุ (เฉพาะประชาชน)

จ านวนผู้ซ้ือตามวงเงินที่ซื้อ
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ประชาชน

ที่มา: ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

จ านวนราย

อายุ

กลุ่มผู้ลงทุนรายย่อยเป็นกลุ่มใหญ่สุด

กลุ่มผู้สูงอายุสนใจ
ซื้อผ่าน 4 ธนาคารมากที่สุด
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ผลการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ทุกรุ่นทุกช่องทาง

วงเงินจ าหน่ายรวมทั้งหมด 52,693.362 ล้านบาท

Wallet สบม. 10,000.000 ล้านบาท

4 ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 42,693.362 ล้านบาท

วงเงินจ าหน่ายที่เหลือ 2,306.638 ล้านบาท

เน่ืองจากการจ าหน่ายในครั้งน้ีได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก ท าให้มีค าสั่งซ้ือ

ถูกส่งเข้าสู่ระบบจัดสรรกลางของ ธปท. ในปริมาณมากกว่าปกติ ส่งผลให้ระบบจัดสรร

ไม่สามารถประมวลผลได้ทัน และมีค าสั่งซ้ือที่ค้างคิวอยู่จ านวนมาก

วันที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 น. ระบบการจ าหน่ายขัดข้อง เน่ืองจาก

- มีปริมาณค าสั่งซ้ือจ านวนมาก ทั้งที่เข้าระบบได้ และรอเข้าระบบ

- มีปริมาณค าสั่งซ้ือจ านวนมาก โดยมีวงเงินค าสั่งซ้ือในระบบสูงถึง
212,940 ล้านบาท

- มีค าสั่งซื้อซ ้าเข้ามาสะสมในระบบต่อเนื่อง เน่ืองจากระบบไม่ตอบสนอง

เวลา 09.41 น. สบน. ปิดระบบการจ าหน่าย และ ธปท. ทยอยจัดสรร และให้ธนาคารพาณิชย์

แจ้งผู้ซ้ือตาม Pending list จนถึงวันที่ 23 มิ.ย. 65

วันที่ 20 มิ.ย. 65 สบน. ร่วมกับ ธปท. และ 4 ธนาคารตัวแทน พัฒนาวิธีการจัดสรรแบบใหม่

โดยเน้นย ้าถึงว่าต้องมี Solution ที่ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุด และกระจาย

ให้กับผู้สนใจซื้ออย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรในรอบนี้

สบน. มีความตั้งใจที่จะกระจายตราสารหนี้ที่มคีุณภาพ

ให้กับประชาชนทุกคนที่สนใจอย่างทั่วถงึและเท่าเทียม

โดยได้น าวงเงินคงเหลอืจากการจัดสรรรอบเดอืนมถินุายน 

และหาแหล่งวงเงินอื่น เพื่อจัดจ าหนา่ย

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ 

วงเงินจ าหน่ายรวม 21,000 ล้านบาท





รายละเอียดการจัดสรรพันธบัตรส าหรบัประชาชนแบบ Small Lot First

ตัวอย่างการจัดสรร

สมมติวงเงินจ าหน่ายรวมทั้งหมด 100,000 บาท วงเงินซ้ือขั้นต ่า : 1,000 บาท

วงเงินซ้ือขั้นสูง : 40,000 บาท

A B C D รวมทั้งหมด

วงเงินจองซื้อ 40,000 2,000 35,000 50,000 127,000 บาท

รวมแต่ละ
รอบจัดสรร

จัดสรร
สะสม

คงเหลือ

รอบที่ 1 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 96,000

รอบที่ 2 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 8,000 92,000

รอบที่ 3 1,000 - 1,000 1,000 3,000 11,000 89,000

... 1,000 - 1,000 1,000 … … …

รอบที่ 30 1,000 - 1,000 1,000 3,000 92,000 8,000

รอบที่ 31 1,000 - 1,000 1,000 3,000 95,000 5,000

รอบสุดท้าย 1,000 - 1,000 1,000 3,000 98,000 2,000

ได้รบัจดัสรร 32,000 2,000 32,000 32,000

คืนเงนิ 8,000 - 3,000 18,000

ทวีคูณรอบละ 1,000

สรุป
วงเงินจัดสรรรวมทั้งหมด
** ทั้งนี้ วงเงินท่ีเหลือ 2,000 บาท 
กระทรวงการคลังจะไม่จัดสรรต่อ เนื่องจาก
มีวงเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้กับ
ผู้จองซื้อทุกราย

จัดสรรวงเงนิสูงสุดเท่ากันทกุราย

A B C D

รายละเอียดพันธบัตรออมทรพัย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ
- วงเงินจ าหน่ายรวมทั้งหมด 20,000 ล้านบาท

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.90% ต่อปี 

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.30% ต่อปี

- เริ่มนับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 และปรับสมุดพันธบัตรได้

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565

- รับดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 15 กันยายน 2565 (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

ผู้มีสิทธ์ิซื้อ
- บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

- และเป็นผูท้ี่ไมไ่ดร้บัจดัสรรพนัธบตัรออมทรพัย์ รุ่นออมเพิม่สขุ

ในรอบจ าหนา่ยเดอืนมถินุายน 2565

วันจองซื้อและช่องทางจ าหนา่ย
- วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565

- จองซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ และช่องทางออนไลน์ของธนาคารตัวแทนจ าหน่ายทั้ง 4 แห่ง

- ผู้จองซ้ือจะต้องช าระเงินทันทีภายหลังส่งค าสั่งจองซ้ือ ซึ่ง สบน. และ ธปท. จะแจ้งข้อมูล

ผลการจัดสรรในภาพรวม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ สบน. และ ธปท.

- ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป่าตัง ที่แท็บ

พันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจ าหน่าย

วิธีการจัดสรร
- จัดสรรแบบ Small Lot First ขั้นต ่า 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท

ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อราย (รวมทุกธนาคาร)

- กรณีจองซื้อหลายรายการหรือผ่านหลายธนาคารตัวแทนจ าหน่าย จะน าวงเงินที่ได้รับจัดสรร

กระจายให้ทุกรายการตามสัดส่วนการจอง (Pro-rata) รวมกันไม่เกินวงเงินจัดสรรสูงสุด

และไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย ดังน้ัน เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับจัดสรรวงเงินเฉลี่ย

ทุกรายการหลายธนาคาร ผู้จองซ้ือควรส่งค าสั่งจองซ้ือเพียง 1 รายการ 1 ธนาคาร เท่าน้ัน



พันธบัตรออมทรัพย์

แบบ

พันธบัตรออมทรพัย ์รุ่นออมเพ่ิมสขุ รอบพิเศษ

- วงเงินจ าหนา่ยท้ังหมด 1,000 ล้านบาท

- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.30% ต่อปี

- รับดอกเบี้ยงวดแรกวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 (จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน)

ผู้มีสิทธิซ้ื์อ

- นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด

สถานศึกษาของรฐั โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลหมูบ่้านจดัสรร

นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลอื่นที่ไมม่วีัตถปุระสงค์ในการแสวงหาก าไร

- และเป็นผู้ท่ีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย ์รุ่นออมเพ่ิมสุข

ในรอบจ าหน่ายเดือนมิถุนายน 2565

เงื่อนไขการซ้ือ

- ขั้นต ่า 1,000 บาท และไม่จ ากัดวงเงินซื้อขั้นสูง

- จัดสรรแบบ First-Come First-Served (มาก่อนได้รบัสิทธิก่อน)

- กรณีวงเงินจ าหนา่ยคงเหลอืนอ้ยกว่าวงเงินท่ีซื้อ ผู้ซื้อจะไม่ได้รบัการจัดสรร

และธนาคารตัวแทนจ าหนา่ยจะคืนเงินใหผู้้ซื้อทั้งจ านวนในวันที่ซื้อ

โดยไม่มกีารจา่ยดอกเบี้ย

วันและช่องทางจ าหนา่ย

- วันที่ 29 – 30 สค 2565 โดยไม่จ ากัดวงเงินซื้อขั้นสงูตอ่ราย

- จ าหน่ายผ่านสาขาธนาคารตวัแทนจ าหนา่ยทั้ง 4 แห่ง

ซื้อได้ตั้งแต่

ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย



พันธบัตรออมทรัพย์รุน่ออมเพิ่มสขุ รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท

วันจ าหน่าย
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

*** ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ : ผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจ าหน่ายเดือนมิถุนายน 2565

รุ่นอายุ/
การจ่ายดอกเบี้ย

วงเงิน
จ าหน่าย
(ล้านบาท)

วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร
(ไม่จ ากัดจ านวนครั้งที่เข้าซื้อ)

ช่วงที่ 1
วันที่ 22 – 24 ส.ค. 65

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย
5 ปี เฉลี่ย 2.90%

10 ปี เฉลี่ย 3.60%
(ทุก 3 เดือน)

20,000
1,000 - 2,000,000 บาท

(ขั้นต ่า - ขั้นสูง)

ช่วงที่ 2
วันที่ 29 – 30 ส.ค. 65

สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ
โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร

10 ปี เฉลี่ย 3.30%
(ทุก 6 เดือน)

1,000
1,000 บาท – ไม่จ ากัด

(ขั้นต ่า - ขั้นสูง)

หมายเหตุ 1. ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ : ผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบจ าหน่ายเดอืนมิถนุายน 2565

2. ช่วงที่ 1 เปิดให้จองซื้อวันที ่22 ส.ค. 65 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจองซื้อวันที ่24  ส.ค. 65 เวลา 15.00 น. และช่วงที่ 2 เริ่มจ าหน่ายวนัที่ 29  ส.ค. 65 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจองซือ้วันที่ 30 ส.ค. 65 เวลา 15.00 น.

3. ช่วงที่ 1 ใช้วิธีการจัดสรรพนัธบัตรออมทรัพยแ์บบ Small Lot First (การทยอยจัดสรรพันธบตัรเปน็รอบๆเวยีนจนครบผูซ้ื้อทุกราย ขั้นต ่า 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท) จะได้รับจัดสรรสูงสดุไม่เกิน 2 ล้านบาท/ราย 

ทั้งน้ี เม่ือทราบผลการจัดสรรจะไดร้ับเงินคืน กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรเน่ืองจากผดิเงือ่นไข หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงนิที่จองซือ้ โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือคา่เสยีหายอืน่ใด ภายในวันที ่26 ส.ค. 65 และจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วนัที่ 

25 ส.ค. 65 (ไม่รับช าระด้วยเชค็ในวันที ่24 ส.ค. 65) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสทิธิ์การจองซือ้ไดท้างเวบ็ไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th)

4. ช่วงที่ 2 ใช้วิธีการจัดสรรพนัธบัตรออมทรัพยแ์บบ First-Come, First-Served (มาก่อนไดร้ับสิทธิ์กอ่น) หากวงเงินจ าหน่ายหรือวงเงินซือ้ต่อรายรวมทกุธนาคารคงเหลือน้อยกวา่วงเงินที่ซือ้ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับการจดัสรรและธนาคารจะคืนเงิน

ให้ผู้ซื้อทั้งจ านวน โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย กรณีช าระด้วยเช็คไม่เกนิเวลาปดิเคลียริ่งเชค็ของแต่ละสาขาให้นับเป็นวงเงนิตามช่วงของวนัที่ผูมี้สิทธิ์ซือ้ท ารายการซ้ือ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันท าการถัดไป 

(ไม่รับช าระด้วยเช็คในวันที่ 30 ส.ค. 65)

รุ่น10 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย3.60%ต่อปี

2.50%
3.50% 4.00% 4.50%

ปีที่ 1-2 ปีที่ 3-6 ปีที่ 7-8 ปีที่ 9-10

รุ่น 10 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.30%ต่อปี

2.50%
3.50% 4.00%

ปีที่ 1-3 ปีที่ 4-8 ปีที่ 9-10

2.50% 3.00% 3.50%

ปีที่ 1-2 ปีที่ 3-4 ปีที่ 5

รุ่น5 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย2.90%ต่อปี



พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ

เงื่อนไขการจ าหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ 
รุ่นออมเพิ่มสุข
รอบพิเศษ

อยากรู้จักเรา

Scan me

ความรู้ดีๆ

เกี่ยวกับหนี้สาธารณะค าถามที่พบบ่อย



รู้ก่อนจองซื้อ “พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ”

ค าถาม ค าตอบ ค าถาม ค าตอบ

Small Lot First

คืออะไร?

• เป็นรูปแบบการจัดสรร เพื่อใหผู้้จองซื้อทุกรายได้รับจัดสรร

พันธบัตรออมทรัพย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

• ทุกรายได้รับจัดสรรเริ่มต้น 1,000 บาท และทวีคูณรอบละ 

1,000 บาท จนครบวงเงินจ าหน่าย

จัดสรรแบบนี้

ดีอย่างไร

• กระจายให้ผู้จองซื้อทุกคนได้รับจัดสรรอย่างทั่วถึง

• ผู้จองซื้อได้รับวงเงินจัดสรรสูงสุดเท่ากันทุกคน

ใครซื้อได้บ้าง • บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย

• และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข 

ในรอบเดือนมิถุนายน 2565

ท าไมไม่

อนุญาต

ให้ทุกคนได้ซื้อ

• เน่ืองจากกระทรวงการคลังมีความต้องการกระจายให้ประชาชนทุกคนสามารถ

เข้าถึงตราสารหนี้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

จองซื้อได้เท่าไร • จองซื้อได้ตั้งแต่ 1,000 – 2,000,000 บาท

• เพื่อหลีกเล่ียงการได้รับจัดสรรวงเงินเฉลี่ยทุกรายการ

หลายธนาคาร ผู้จองซื้อควรส่งค าส่ังจองซื้อเพียง 1 รายการ

1 ธนาคาร เท่านั้น

จองซื้อได้ที่ไหน • จองได้ตั้งแต่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 ที่ 4 ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย                                      

ผ่านเคาน์เตอร์และออนไลน์

• ไม่ต้องรีบไปจอง … ไปช้าไปเร็วได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน

จองซื้อ 2 ล้านบาท

จะได้ครบวงเงิน

หรือไม่

• วงเงินจัดสรรขึ้นอยู่กับจ านวนผู้จองซื้อ ถ้ามีคนสนใจจองซื้อ

จ านวนมากกว่า 10,000 คน ก็จะได้วงเงินจัดสรรต ่ากว่า  

2 ล้านบาท และได้รับจัดสรรสูงสุดเท่ากันทุกคนแน่นอน

• กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์การขอยกเลิกวงเงินจองซื้อ

(ยกเลิกไม่ได้)

หักเงินทันที

หรือไม่

• ช าระเงินทันทีที่จองซื้อ

• กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบวงเงินจองซื้อ หรือผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะได้รับเงินคืน

ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ทราบได้อย่างไร

ว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อ

• เป็นผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข

ในรอบมิถุนายน 2565

• ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของ สบน. (www.pdmo.go.th) และ 

ธปท. (www.bot.or.th)

ทราบผล

การจัดสรร

เมื่อใด

• วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะแจ้งผลการจัดสรรผ่าน 

SMS / สบน. และ ธปท. เผยแพร่ข้อมูลผลการจัดสรรในภาพรวมผ่านเว็บไซต์

www.pdmo.go.th และ www.bot.or.th / ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่าน

วอลเล็ต สบม. ที่แท็บ พันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจ าหน่าย

• ปรับสมุดได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 1/2



ค าถาม ค าตอบ ค าถาม ค าตอบ

ซื้อแบบไหนดี • 5 ปี ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.90% ต่อปี

• 10 ปี ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.60% ต่อปี

• ทั้ง 2 รุ่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ซื้อรุ่นออมเพิ่มสุข 

ผ่าน Wallet สบม. 

สามารถซื้อรอบนี้

ได้หรือไม่

• ได้ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

จะซื้อต้องท า
อย่างไร

• กรณีเคยซื้อพันธบัตรแล้ว สามารถจองซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์และสาขาธนาคารตัวแทนได้ทันที

• กรณีไม่เคยซื้อพันธบัตร เตรียมบัตรประชาชน และสมุดบัญชี
ออมทรัพย์ และลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ผ่านสาขา
ของ 4 ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย หรือผ่าน Mobile Application 
(ยกเว้นธนาคารไทยพาณิชย์) 

ท าไมช าระเงินแล้ว

ดอกเบี้ยไม่เริ่มทันที 

หรือเริ่มดอกเบี้ย

ระหว่างรอจัดสรร

• เพราะอยู่ระหว่างการจัดสรรว่าผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับ

จัดสรรเท่าไร

• ดอกเบี้ยจะเร่ิมเดินทันทีเมื่อกระบวนการจัดสรรเสร็จสิ้น

ค าถาม : ถ้าซื้อ 2 ธนาคาร หลายรายการท าได้หรือไม่

ค าตอบ : ได้ แตไ่ม่แนะน า เพราะ

1) ผู้จองซื้อจะได้รับวงเงินจัดสรรรวมกันไม่เกินวงเงินจัดสรรสูงสุด และไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย (รวมทุกธนาคารทุกรายการ)

2) ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรวงเงินตามสัดส่วนการจองแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น 

2.1) จองซื้อผ่าน 2 ธนาคาร ธนาคารที่หนึ่ง 700,000 บาท และธนาคารที่สอง 300,000 บาท รวมเป็น 1,000,000 บาท และวงเงินจัดสรรสูงสุดเป็น 1,200,000 บาท/ราย

ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรเข้าธนาคารที่หนึ่ง 700,000 บาท และธนาคารที่สอง 300,000 บาท

2.2) จองซื้อผ่าน 2 ธนาคาร ธนาคารที่หนึ่ง 700,000 บาท และธนาคารที่สอง 300,000 บาท รวมเป็น 1,000,000 บาท และวงเงินจัดสรรสูงสุดเป็น 800,000 บาท/ราย 

ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรเข้าธนาคารตามสัดส่วนการจอง (Pro-Rata) ของทุกรายการ โดยธนาคารที่หนึ่งได้รับ 560,000 บาท และธนาคารที่สองได้รับ 240,000 บาท

2.3) จองซื้อผ่าน 4 ธนาคาร ธนาคารละ 2,000,000 บาท (รวม 8,000,000 บาท) และวงเงินจัดสรรสูงสุดเป็น 2,000,000 บาท/ราย ผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรเข้าธนาคารตาม

สัดส่วนการจอง (Pro-Rata) ของทุกธนาคาร โดยได้รับการจัดสรรธนาคารละ 500,000 บาท (รวม 2,000,000 บาท) เท่ากับการจองซื้อ 2,000,000 บาทผ่านธนาคารเดียว

รู้ก่อนจองซื้อ “พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ”
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