
 
 
 
 

 

                        ฉบบัท่ี 201/2564                                                                                                         วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 
   

ลงทุนอย่างมัน่ใจไปกบัพนัธบัตรออมทรัพย์ “ออมไปด้วยกนั” 
เร่ิมจ าหน่ายผ่านวอลเลต็ สบม. 15 พฤศจิกายน นี ้

__________________________________________________ 
 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผูอ้  านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า
กระทรวงการคลงัจะเร่ิมจ าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพยรุ่์น “ออมไปดว้ยกนั” โดยในคร้ังน้ีกระทรวงการคลงัได้
เพิ่มวงเงินจ าหน่ายเป็น 80,000 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผูล้งทุนทุกกลุ่ม และจ่าย
ดอกเบ้ีย  ใหป้ระชาชนทุก 3 เดือน ประชาชนสามารถเลือกลงทุนได ้2 รุ่นอาย ุและซ้ือไดท้ั้งในวอลเล็ต สบม. 
บนแอปพลิเคชนัเป๋าตงั และธนาคารตวัแทนจ าหน่ายทั้ง 4 แห่ง 

รายละเอียดการจ าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพย ์รุ่นออมไปดว้ยกนั เป็นดงัน้ี 
1. รุ่นออมไปดว้ยกนับนวอลเล็ต สบม. จ าหน่ายให้แก่ประชาชน 2 รุ่น วงเงิน 10,000 ลา้น

บาท ไดแ้ก่ รุ่นอายุ 5 ปี อตัราดอกเบ้ียแบบขั้นบนัไดเฉล่ียร้อยละ 2.10 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อตัราดอกเบ้ีย
แบบขั้นบนัไดเฉล่ียร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ซ้ือได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีข้ึนไป (ผูเ้ยาวจ์ะตอ้ง
ลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชนัเป๋าตงั และไปยืนยนัตวัตนพร้อมผูป้กครองเพื่อกรอกเอกสาร
ให้ความยินยอม ณ สาขาธนาคารกรุงไทยส าหรับการซ้ือคร้ังแรก) ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท - 10 ลา้นบาท 
จ าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี   15 พฤศจิกายน – 3 ธนัวาคม 2564 ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัเป๋าตงัเพื่อ
ลงทะเบียน ยืนยนัตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่านพร้อมเพย์จากทุกธนาคาร หรือผูกบัญชี
ธนาคารกรุงไทยกบั วอลเล็ต สบม. รวมถึงเติมเงินสดดว้ย Wallet ID ไดท่ี้เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
เพื่อเตรียมซ้ือพนัธบตัรไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป ผูส้นใจสามารถสอบถามขอ้มูลการใชง้านวอลเล็ต สบม. ได้
ท่ี Call Center โทร. 02-111-1111 หรือท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

2. รุ่นออมไปด้วยกัน  จ าหน่ายให้แก่ประชาชนและนิ ติบุคคลไม่แสวงหาก าไรท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด วงเงินรวม 70,000 ลา้นบาท จ าหน่ายผ่านธนาคารตวัแทนจ าหน่าย 4 แห่ง ไดแ้ก่ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ลงทุนไดต้ั้งแต่ 1,000 บาท
และไม่จ  ากัดวงเงินซ้ือขั้นสูง โดยจะจ าหน่ายให้กับประชาชนก่อนนิติบุคคลไม่แสวงหาก าไรตามท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด 2 วนั  เพื่อบริหารจดัการการใชบ้ริการ ณ สาขาธนาคารของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ทั้งน้ี 
หากเป็นผูเ้ยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจ าหน่ายและได้รับความยินยอมจากผูป้กครองก่อน โดยวนั
จ าหน่าย วงเงิน และรุ่นอายเุป็นดงัน้ี 
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1) จ าหน่ายให้แก่ประชาชน 2 รุ่น วงเงิน 55,000 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤศจิกายน –        
3 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่ รุ่นอาย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียแบบขั้นบนัไดเฉล่ียร้อยละ 2.10 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียแบบขั้นบนัไดเฉล่ียร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน จ าหน่ายทั้งในช่องทาง Counter Internet 
Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตวัแทนจ าหน่ายทั้ง 4 แห่ง 

2) จ าหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหาก าไรตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด รุ่นอาย ุ10 ปี 
วงเงิน 15,000 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.20 ต่อปี 
จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยจ าหน่ายเฉพาะช่องทาง Counter ของธนาคารตวัแทนจ าหน่ายทั้ง 4 แห่ง 

ทั้งน้ี วงเงินท่ีจ าหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตวัแทนจ าหน่ายไม่นบัรวมกนั ผูล้งทุน
จึงสามารถลงทุนไดท้ั้ง 2 ช่องทาง และกระทรวงการคลงัสามารถปรับเพิ่ม/ลดวงเงินทั้ง 2 รุ่นท่ีจ าหน่ายผา่น
ธนาคารตวัแทนจ าหน่ายไดต้ามความเหมาะสม 

สบน. ได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายปรับวิธีการจองซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์และมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล เพื่อให้ผู ้
ลงทุนสามารถท าธุรกรรมไดอ้ย่างปลอดภยั ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไข
และวธีิการซ้ือพนัธบตัรออมทรัพยผ์า่นช่องทางต่างๆ ของธนาคารตวัแทนจ าหน่ายทั้ง 4 แห่ง 
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ส านกัพฒันาตลาดตราสารหน้ี ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5220/ 0 2265 8050 ต่อ 5307, 5710, 5736 

 

คู่มือการลงทะเบียนและ 
การใชว้อลเลต็ สบม. 

สรุปเง่ือนไขการจ าหน่าย 
พนัธบตัรออมทรัพย ์2 รุ่น 

  



แถลงข่าว
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ออมไปด้วยกัน” 

ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



พนัธบตัรออมทรพัย์

ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ

เริ่มจ าหน่ายวันที่ 15 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2564

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 6-9 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี



พนัธบตัรออมทรพัย์

ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ * บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือมีถิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย

เร่ิมจ าหน่ายวันที่ 22 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ปีที่ 2-4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 6-9 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี



พนัธบตัรออมทรพัย์

ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ

เร่ิมจ าหน่ายวันที่ 24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564

** นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไรที่กระทรวงการคลังก าหนด




