
  

(ขออภัย หากท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้) 

 

  

21  มิถุนายน  2565 

เรียน  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ที่ ฝชพ.(23) ว. 973/2565  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้นของ 
ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลให้ตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหนังสือที่ ฝชพ.(ว) 32/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2565 แจ้งวิธีการช าระดอกเบี้ยและใช้เงินตามตั๋วเงินคลังและพันธบัตรประเภทมีใบตราสารให้ท่านทราบว่า 
เมื่อถึงก าหนดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ธปท. จะโอนดอกเบี้ยหรือเงินต้นเข้าบัญชีของผู้ถือกรรมสิทธิ์  
ผู้รับหลักประกันตามที่ผู้รับหลักประกันและผู้วางหลักประกันตกลงกัน หรือผู้รับตามที่ ธปท. ก าหนด 
ตามรายชื่อทีป่รากฏในทะเบียนกรรมสิทธิ์ ส าหรับการจ่ายคืนเงินต้นตามตั๋วเงินคลังและพันธบัตรประเภท
มีใบตราสาร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่จ าเป็นต้องยื่นค าขอรับคืนเงินต้นและคืนใบตราสารให้ ธปท. เว้นแต่กรณี 
น าตราสารหนี้ดังกล่าวใช้เป็นหลักประกัน ผู้วางหลักประกันหรือผู้รับหลักประกันยังคงต้องยื่นค าขอรับคืน
เงินต้นและเอกสารประกอบตามที่ ธปท. ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอนและการใชต้ราสารหนีเ้ป็นหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นั้น 

ธปท. ได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนกรรมสิทธิ์ของท่านพบว่า ท่านแจ้งชื่อบัญชีรับเงินไม่ตรงกับ
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่าน จึงขอให้ท่านโปรดด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลง
บัญชีรับเงินให้ตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์  ทั้งนี้ ธปท. จะช าระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ท่านเมื่อมีการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินให้ถูกต้องแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการตามค าแนะน าในสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางวิภา ผดุงชีวิต) 
รองผู้อ านวยการ ส านักจัดการช าระเงินและพันธบัตร 

ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร 
       ผู้ว่าการแทน 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าแนะน า และแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ 
 

ส่วนพันธบัตร ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร 
โทรศัพท์ 0 2283 5900 



คําแนะนํา 

ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถแจงเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ยและเงินตน โดยยื่นคําขอจดทะเบียน

ประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ (แบบฟอรมแนบ หรือ Download จาก QR Code) และเอกสารประกอบ 

ดังนี้ 

1. เอกสารแสดงตัว 

กรณีบุคคลธรรมดา บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีสวนราชการออกใหท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 

13 หลัก ของผูถือกรรมสิทธิ์ 

กรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชยท่ีออกไวไมเกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดง

ความเปนนิติบุคคลท่ีออกโดยสวนราชการและเอกสารแสดงตัวของผูมีอํานาจลงนาม 

2. สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตร หรือ ผูมีอํานาจลงนาม 

ของนิติบุคคล 

ชองทางสงเอกสารไปท่ี ธปท. 2 ชองทาง ดังนี้ 

1. สงทางไปรษณียลงทะเบียน ไปท่ีสวนพันธบัตร ฝายการชาํระเงินและพันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานใหญ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 หรือ 

2. ย่ืนเอกสารผานธนาคารตัวแทนจําหนายท่ีทานซ้ือพันธบัตร 

กรณีมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือตองการสอบถามและตรวจสอบขอมูลบัญชีรับเงินของตราสารหนี้ 

สามารถติดตอไดท่ี Call Center ธนาคารแหงประเทศไทย โทร. 1213 และ 0 2283 5900 (จันทร-ศุกร  

เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.) 

 

QR Code แบบฟอรมคําขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ 

 



                     เลขทีเ่อกสาร
       A

วนัที ่................ เดอืน ..................................... พ.ศ. ...............
  เรยีน ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย

         ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อ          จดทะเบยีนประวตัผิูถ้อืกรรมสทิธิใ์นตราสารหนี้
         เปลีย่นแปลงทะเบยีนประวตัผิูถ้อืกรรมสทิธิใ์นตราสารหนี้

 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

 1. ช่ือผูถ้อืกรรมสิทธ์ิในตราสารหน้ี           เลขทะเบียน

 2. สถานท่ีติดต่อ

 ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณยี ์................
  ทุกฉบบั บางฉบบั (ระบุรุน่ และ/หรอื เลขทีต่น้ทา้ย) .................................................................................................

 3. การขอรบัเงินค่าดอกเบีย้ /ต้นเงินตราสารหน้ี
 น าเขา้บญัชเีงนิฝากของ .....................................................................................................................................................................................................
 ธนาคาร ....................................................................................................................................สาขา........................................................................................
 ประเภทบญัช ี..........................................................................................................................เลขทีบ่ญัชี

  ทุกฉบบั บางฉบบั (ระบุรุน่ และ/หรอื เลขทีต่น้ทา้ย) ..............................................................................................

 4. วิธีรบัใบน าส่งดอกเบีย้ตราสารหน้ี (โปรดเลือกข้อใดข้อหน่ึง )
4.1 สง่ทางไปรษณยีต์ามสถานทีต่ดิต่อขา้งตน้
4.2 อืน่ ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................................

 5. การเสียภาษี
5.1 บุคคลธรรมดา เสยีภาษี
5.2 นติบุิคคล
             เสยีภาษี
             ไมเ่สยีภาษ ีพรอ้มแนบเอกสารการไดร้บัยกเวน้ภาษอีากรจากกรมสรรพากร  จ านวน ..................... ฉบบั
             โปรดระบุเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี

 6. อ่ืน ๆ (ระบุ)
         6.1 แจง้บรรลนุติภิาวะ

6.2 อืน่ ๆ (ระบุ) .......................................................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................................................................................

 ฉะนัน้ ขอท่านไดโ้ปรดพจิารณาด าเนนิการใหด้ว้ย

                                                              ลงชือ่ .............................................................................................
                                      (.............................................................................................)

 บนัทกึ/แกไ้ขขอ้มลู .................................................. ตรวจ ..............................................................................  ผูต้รวจสอบลายมอืชือ่ ........................

 ข้อมูลติดต่อของ ธปท.                                                                                                              ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าท่ีคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท. (Data Protection Officer : DPO)
 ส่วนพนัธบตัร ฝ่ายการช าระเงนิและพนัธบตัร                                                                   เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ธปท .
 สถานทีต่ดิต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา                                      สถานทีต่ดิต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200
                     เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200                                                                                                              Email Address : DPO@bot.or.th
 Email Address : PBD-BondServiceTeam@bot.or.th                               

 ตราสารหนี้ และเพือ่การปฏบิตัหิน้าทีข่อง ธปท. ในฐานะนายทะเบยีนตราสารหนี้ โดยมรีะยะเวลาการจดัเกบ็ 10 ปี

 อนึ่ง ท่านมสีทิธใินฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้โดยท่านสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
 พ.ศ.2562

ค าขอ จดทะเบียนประวติั / เปล่ียนแปลงทะเบียนประวติั

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู่ สถานทีต่ดิต่อ เบอรโ์ทรศพัท ์เลขประจ าตวัประชาชน
 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีลายมอืชือ่ ขอ้มลูเกีย่วกบับญัชเีงนิฝากส าหรบัรบัเงนิค่าดอกเบีย้/ตน้เงนิตราสารหนี้ ฯลฯ เพือ่ใชป้ระกอบการท าธุรกรรมดา้นพนัธบตัรและ

 ทัง้นี้ ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย ส่งหรอืโอนไปยงัหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล

 โทรศพัท ์.......................................... เลขที ่................................ หมู ่.................... หมูบ่า้น ......................................................................................
 ตรอก/ซอย ................................................................................................ ถนน .......................................................................................................

  …………………………………………………………………………………...........………………………..…………………………………...…………..

  ....................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...…………..……..............

 ส าหรบัตราสารหนี้  

 ส าหรบัตราสารหนี้  
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