
 

 
 

 
 
 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 209 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี 
ประเภทผลติภณัฑ ์ สลากออมสิน 
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี 1. บุคคลธรรมดาอายตุั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 

2. นิติบุคคล 
ระยะเวลาฝาก 2 ปี (24 เดือน) 
จ่านวนเงินเปิดบญัชีข้ันต่่า/สูงสุด 1. ฝากขั้นต่่า 100 บาท (1 หน่วย) 

2. ฝากสูงสุดไมเ่กินรายละ 3,000,000 บาท (30,000 หน่วย) 
อัตราดอกเบีย้ต่อป ี 0.05 % ต่อป ี
รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 2 ปี ไดร้ับดอกเบีย้ 0.10 บาทต่อหน่วย 
อัตราดอกเบีย้ 
กรณผีิดเง่ือนไขการฝาก 

1. ฝากไม่ครบ 3 เดือน              หักส่วนลด  2.00  บาทต่อหน่วย 
2. ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 2 ปี  ไม่ไดร้ับดอกเบีย้ 

อัตราผลตอบแทนผู้ฝากข้ันต่า่      
เฉลี่ยต่อปี 

ต่่ากว่า  1 แสนบาท  0.05 % ต่อป ี(เฉพาะดอกเบี้ย) 
          1 แสนบาท  0.29 % ต่อป ี(ดอกเบี้ย+เลขท้าย 3 ตัว) 
          1 ล้านบาท  0.35 % ต่อป ี(ดอกเบี้ย+เลขท้าย 3 ตัว+เลขท้าย 4 ตัว)          

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก่าหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกท่ีเป็นบญัชีคู่โอน 
เงินรางวัล รางวัลที่ 1          หมุน   1   ครั้ง ๆ ละ         5,000,000  บาท  

รางวัลที่ 2          หมุน   1   ครั้ง ๆ ละ         1,000,000  บาท 
รางวัลที่ 3          หมุน   5   ครั้ง ๆ ละ             10,000  บาท 
รางวัลที่ 4          หมุน  10   ครั้ง ๆ ละ               3,000  บาท 
รางวัลที่ 5          หมุน  15   ครั้ง ๆ ละ               1,000  บาท 
เลขท้าย 4 ตัว      หมุน   1   ครั้ง ๆ ละ                  50  บาท 
เลขท้าย 3 ตัว      หมุน   1   ครั้ง ๆ ละ                   20  บาท 
(ก าหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2) 

การออกรางวัล  - ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดอืน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัลวันท่ี 30 ธันวาคม  
  และ 2 พฤษภาคม) 
- ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และทางสื่อออนไลน ์(Facebook :  Live NBT2HD) 
*หยุดจ าหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล* 

การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันท่ีออกรางวัล 
เงื่อนไขหลัก 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน  

   ส่าหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก  
2. รับฝากบัญชีร่วมไดไ้มเ่กิน 3 คน 
3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว ์
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เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน การฝาก 
1. ฝากครั้งละไม่ต่่ากว่า 100 บาท (1 หน่วย)  
 2. ได้รับหลักฐานการฝากเงินเป็นใบสลาก โดยสามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมและได้รบัหลักฐาน         
    เป็นสลากฉบับใหม ่
การถอน 

  1. ถอนครั้งละไม่ต่า่กว่า 100 บาท (1 หน่วย) 
  2. สามารถถอนบางส่วนของแตล่ะฉบับก่อนครบอายุได้ โดยต้องตดัตอนสลากและเสียค่าธรรมเนียม            
     ฉบับละ 30 บาท 
  การโอนกรรมสิทธิ์ 
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กันได ้
- โอนกรรมสิทธ์ิสาขาเดียวกัน ไมเ่สียค่าธรรมเนยีม 

  - โอนกรรมสิทธ์ิตา่งสาขา      เสยีค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท 
สิทธิประโยชน์ 1. มีสิทธิถูกรางวัล 24 เดือน ตลอดระยะเวลาการฝาก 

2. เมื่อฝากครบ 1 วัน สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสินได้ 95% 
3. ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในช้ันสอบสวนของต่ารวจ อัยการ และประกันตัวจ่าเลยในช้ันศาล 
4. ใช้เป็นหลักประกันการออกหนังสือค้่าประกัน (L/G) 

ค่ารักษาบัญช ี ไม่ม ี
การต่ออายุบัญชี 
เมื่อครบก่าหนดระยะเวลาฝาก 

โอนเงินสลากครบอายเุข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกท่ีเป็นบัญชคีู่โอน  

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและเงินรางวัล 
2. นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร 

ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ สาขาของธนาคารออมสิน  หรือ Call Center 1115 หรือ https://www.gsb.or.th 
ข้อควรระวัง 1. ถอนก่อน 3 เดือน หักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารก่าหนด 

2. ธุรกรรมข้ามเขต อาจมคี่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 
3. ผู้ขอเปิดบัญชีควรท่าความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตดัสินใจทุกครั้ง 
   หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานของธนาคารทันที 
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