
 
 
 
 

 

ฉบบัท่ี 210/2565                                                                                                                  วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 
 

พนัธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม” เร่ิมจ ำหน่ำย 7 ธันวำคม 2565 นี ้
__________________________________________________ 

 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผูอ้  านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.    
จะเปิดจ าหน่ายพนัธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยในคร้ังน้ี ได้เพิ่มวงเงิน
จ าหน่ายพนัธบตัรผา่นวอลเล็ต สบม. เป็น 15,000 ลา้นบาท และซ้ือไดสู้งสุด 20 ลา้นบาทต่อราย เพื่อขยายศกัยภาพและ
ฐานผูล้งทุนช่องทางดิจิทลัภาครัฐ และในการจ าหน่ายผา่นธนาคารตวัแทนจ าหน่ายส าหรับประชาชน วงเงิน 40,000 
ลา้นบาท ยงัคงใชว้ิธีการจดัสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายการถือครองพนัธบตัรให้กบัประชาชนไดท้ัว่ถึงทุกคน 
โดยมีรายละเอียดการจ าหน่าย ดงัน้ี 

1. รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ลา้นบาท (จดัสรรพนัธบตัรแบบ First-Come, 
First-Served) ให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี 
อัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ซ้ือได้ตั้ งแต่อายุ 15 ปีข้ึนไป (ผูเ้ยาว์จะต้อง
ลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชนัเป๋าตงั และไปยืนยนัตวัตนพร้อมผูป้กครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความ
ยินยอม ณ สาขาธนาคารกรุงไทยส าหรับการซ้ือคร้ังแรก) ลงทุนไดต้ั้งแต่ 100 บาท - 20 ลา้นบาท จ าหน่ายตั้งแต่วนัท่ี   
7 – 20 ธันวาคม 2565 ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัเป๋าตงัไดต้ั้งแต่วนัน้ี เพื่อลงทะเบียน ยืนยนัตวัตน 
และเติมเงินเขา้วอลเล็ต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบญัชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID    
ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเตรียมซ้ือพนัธบตัรไดต้ั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2565 เป็นตน้ไป  

2. รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์โดยแบ่งการจ าหน่ายเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

• ช่วงท่ี 1 เปิดให้ประชาชนจองซ้ือพนัธบัตร (13 -14 ธันวาคม 2565) วงเงิน 40,000 ล้านบาท 
จ านวน 2 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่นอายุ 3 ปี อตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีร้อยละ 
3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน จดัสรรพนัธบตัรแบบ Small Lot First (ทยอยจดัสรรพนัธบตัรเป็นรอบๆ เวียนจนครบ
ผูซ้ื้อทุกราย) วงเงินจองซ้ือขั้นต ่า 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซ้ือไดโ้ดยไม่จ  ากดัวงเงินซ้ือขั้น
สูง ผูส้นใจสามารถจองซ้ือผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตวัแทนจ าหน่ายทั้ง 4 แห่ง 
ทั้งน้ี ล าดบัในการจองซ้ือไม่มีผลต่อการจดัสรร ไม่วา่จะไปชา้หรือเร็วมีสิทธ์ิการซ้ือเท่าเทียมกนั ซ่ึงผูจ้องซ้ือจะทราบผล
การจดัสรรพนัธบตัร ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2565 จากทั้งจาก SMS ของธนาคารตวัแทนจ าหน่าย การเผยแพร่ผลการจดัสรร
พนัธบตัรในภาพรวมท่ีเว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th 
รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชนัเป๋าตงั ท่ีแท็บพนัธบตัรออมทรัพยท่ี์
ซ้ือผ่านตวัแทนจ าหน่าย ทั้งน้ี หากไดรั้บจดัสรรไม่ครบตามวงเงินจองซ้ือ หรือผิดเง่ือนไขการจ าหน่าย ธนาคารตวัแทน
จ าหน่ายจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2565 (กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจดัสรรภายใน
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2565 และคืนเงินจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บจดัสรรภายหลงัโดยเร็วต่อไป) 
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• ช่วงท่ี 2 เปิดจ าหน่ายให้แก่นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไรตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด    
(19 - 20 ธนัวาคม 2565) วงเงิน 5,000 ลา้นบาท จดัสรรพนัธบตัรแบบ First-Come, First-Served รุ่นอายุ 10 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียแบบคงท่ีร้อยละ 2.90 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน วงเงินซ้ือขั้นต ่า 1,000 บาท และไม่จ  ากดัวงเงินขั้นสูง  

ทั้ งน้ี วงเงินท่ีจ าหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจ าหน่ายไม่นับรวมกัน ผูล้งทุน 
สามารถลงทุนไดท้ั้ง 2 ช่องทาง ประชาชนท่ีสนใจสามารถสอบถามขอ้มูลการจ าหน่ายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจ าหน่ายผา่น
ช่องทางวอลเล็ต สบม. ไดท่ี้ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-111-1111 และการจ าหน่ายผา่นช่องทางธนาคาร ท่ีธนาคารตวัแทน
จ าหน่ายทั้ง 4 แห่ง  

สบน. หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การจ าหน่ายพนัธบตัรในคร้ังน้ีจะไดรั้บการตอบรับท่ีดีและขอขอบคุณทุก
ท่านท่ีใหค้วามสนใจลงทุนกบัพนัธบตัรออมทรัพยด์ว้ยดีเสมอมา 

 
__________________________________________________________ 

 
 

 

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

คู่มือการลงทะเบียนและ 
การใชว้อลเลต็ สบม. 

  

สรุปเง่ือนไขการจ าหน่าย 
พนัธบตัรออมทรัพย ์ 



แถลงข่าวการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 

รุ่นสุขใจให้ออม

วงเงิน 60,000 ล้านบาท



วันจ ำหน่ำย
(เร่ิม 08.30 น.)

ผู้มีสิทธ์ิซ้ือ
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย วงเงินซ้ือต่อรำย

(ไม่จ ำกัดจ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำซ้ือ)

ข้ันต ่ำ (บำท) ข้ันสูง (บำท)

วันท่ี 7 – 20 ธ.ค. 65 บุคคลธรรมดำท่ีถือสัญชำติไทย หรือ
มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย อำยุ 15 ปีข้ึนไป

วอลเล็ต สบม. 100 20,000,000

หมำยเหตุ: จ่ำยดอกเบีย้ทกุ3 เดือน / สำมำรถลงทนุ 2 รุ่นได้



พันธบัตรออมทรัพย์

แบบ

จองซื้อได้ตั้งแต่

ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย

รายละเอียดพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจใหอ้อม
- วงเงินจ าหนา่ยรวมทั้งหมด 40,000 ล้านบาท

รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.30% ต่อปี 

รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี

- รับดอกเบี้ยงวดแรกวันท่ี 15 มีนาคม 2566 (จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน)

- เริ่มนับดอกเบี้ยภายหลังประกาศผลการจัดสรร (15 ธันวาคม 2565)

และคืนเงินค่าจองซื้อไดใ้นวนัท าการถดัไป (16 ธันวาคม 2565)

(กระทรวงการคลังสามารถปรบัเปลี่ยนวนัประกาศผลการจัดสรรไดต้ามความเหมาะสม)

ผู้มีสิทธ์ิซื้อ
- บุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาตไิทย หรือมีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทย 

วันจองซื้อและช่องทางจ าหน่าย
- วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2565

- จองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ และช่องทางออนไลนข์องธนาคารตวัแทนจ าหนา่ยท้ัง 4 แห่ง

- ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินทันทีภายหลังส่งค าสั่งจองซื้อ

- สบน. และ ธปท. จะแจ้งข้อมูลผลการจดัสรรในภาพรวม ผ่านทางเว็บไซต์ สบน. และ ธปท.

และธนาคารตัวแทนจะแจ้งผลการจัดสรรบุคคลผ่าน SMS และช่องทางอื่นของธนาคารตวัแทน

- ตรวจสอบวงเงินท่ีไดร้ับจดัสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป่าตัง ที่แท็บ

พันธบัตรออมทรพัย์ที่ซือ้ผ่านตวัแทนจ าหนา่ย

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

ขั้นสูงต่อราย

- กรณีจองซื้อหลายรายการหรือผ่านหลายธนาคารตวัแทนจ าหนา่ย จะน าวงเงินที่ไดร้บัจัดสรร

กระจายให้ทุกรายการตามสัดส่วนการจอง (Pro-rata) รวมกันไมเ่กินวงเงินจัดสรรสูงสุด

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับจดัสรรวงเงินเฉลี่ยทุกรายการหลายธนาคาร ผู้จองซื้อ

ควรส่งค าสั่งจองซื้อเพียง 1 รายการ 1 ธนาคาร เท่านั้น



พันธบัตรออมทรัพย์

แบบ

พันธบัตรออมทรพัย ์รุ่นสุขใจให้ออม

- วงเงินจ าหนา่ยทั้งหมด 5,000 ล้านบาท

- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี

- รับดอกเบี้ยงวดแรกวันท่ี 19 มิถุนายน 2566 (จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

ผู้มีสิทธิซ้ื์อ

- นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด

สถานศึกษาของรฐั โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลหมูบ่้านจดัสรร

นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลอื่นที่ไมม่วีัตถปุระสงค์ในการแสวงหาก าไร

เง่ือนไขการซ้ือ

- ขั้นต ่า 1,000 บาท และไม่จ ากัดวงเงินซื้อขั้นสูง

- จัดสรรแบบ First-Come First-Served (มาก่อนได้รบัสิทธิ์ก่อน)

- กรณีวงเงินจ าหนา่ยคงเหลอืนอ้ยกว่าวงเงินท่ีซื้อล าดบัถดัไป ผู้ซื้อรายนั้น

จะไม่ได้รบัการจดัสรรและธนาคารตวัแทนจ าหนา่ยจะคืนเงินใหผู้้ซื้อทั้งจ านวน

ในวันที่ซื้อ โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย

วันและช่องทางจ าหน่าย

- วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 โดยไม่จ ากัดวงเงินซือ้ขั้นสูงตอ่ราย

- จ าหน่ายผ่านสาขาธนาคารตวัแทนจ าหนา่ยท้ัง 4 แห่ง

ซื้อได้ตั้งแต่

ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย



วันจ ำหน่ำย
(เริ่ม 08.30 น.
ของแต่ละช่วง)

ผู้มีสิทธ์ิซื้อ
รุ่นอำยุ/

กำรจ่ำยดอกเบ้ีย

วงเงิน
จ ำหน่ำย
(ล้ำนบำท)

วงเงินซ้ือต่อรำย
รวมทุกธนำคำร

(ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้งท่ีเข้ำซ้ือ)

ข้ันต ่ำ (บำท) ข้ันสูง (บำท)

วันท่ี 7 – 20 ธ.ค. 65
จ ำหน่ำยผ่ำน บุคคลธรรมดำท่ีถือสัญชำติไทยหรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย

อำยุ 15 ปีข้ึนไป 3 ปี คงท่ี 2.30%
7 ปี คงท่ี 3.00%

ทุก 3 เดือน

15,000 100 20,000,000

วันท่ี 13 - 14 ธ.ค. 65
จ ำหน่ำยผ่ำน บุคคลธรรมดำท่ีถือสัญชำติไทยหรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 40,000 1,000 ไม่จ ำกัด

วันท่ี 19 – 20 ธ.ค. 65
จ ำหน่ำยผ่ำน 

สภำกำชำดไทย มูลนิธิ สมำคม สหกรณ์ วัด สถำนศึกษำของรัฐ
โรงพยำบำลของรัฐ นิติบุคคลอำคำรชุด นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร
และนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำก ำไร

10 ปี คงท่ี 2.90%
ทุก 6 เดือน

5,000 1,000 ไม่จ ำกัด



พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม

เงื่อนไขการจ าหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ 
รุ่นสุขใจให้ออม

อยากรู้จักเรา

Scan me

ความรู้ดีๆ

เกี่ยวกับหนี้สาธารณะ

ค าถามที่พบบ่อย


