
ผ�าน

เอกสารใช�ภายในธนาคารเท�านั้น

อัปเดต MyMo เป�นเวอร�ชันล�าสุดก�อนทำรายการ

ฝากสลากออมส�นพ�เศษดิจ�ทัล 1 ป� งวดที่ 9

ราคาหน�วยละ 20 บาท
ฝากขั้นต่ำ 200 บาท

สูงสุด 3,000,000 บาทต�องวด

เร��มรับฝาก 17 มิถุนายน 2564



สลากดิจ�ทัล ได�ออมแถมได�ลุ �น
ฝาก ถอน ตรวจสอบข�อมูลและรางวัลสลากได�ด�วยตนเอง
แจ�งเตือนทันทีเมื ่อถูกรางวัล 
เง�นต�น ดอกเบี้ย และรางวัลโอนเข�าบัญชีคู �โอนให�อัตโนมัติ
ดอกเบี้ยและเง�นรางวัลปลอดภาษี

อัตราดอกเบี้ยต�อป�

- ไม�มี

ผู�มีส�ทธิเป�ดบัญชี

- บุคคลธรรมดา อายุตั ้งแต� 15 ป�ข� ้นไป

หลักเกณฑ� เง�่อนไข
สลากออมส�นพ�เศษดิจ�ทัล 1 ป� งวดที่ 9

ระยะเวลาฝาก

- 1 ป� (12 เดือน)

ราคาต�อหน�วย

- ราคาหน�วยละ 20 บาท

จำนวนเง�นเป�ดบัญชีขั้นต่ำ/ สูงสุด

- ฝากขั้นต่ำ 200 บาท (10 หน�วย)

- ฝากสูงสุดไม�เกินรายละ 3,000,000 บาท (150,000 หน�วย) ต�องวด

3,000,000



รายละเอียดดอกเบี้ย

- ฝากครบ 1 ป� ไม� ได�รับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเง�่อนไขการฝาก

- ฝากไม�ครบ 3 เดือน หักส�วนลด 0.50 บาทต�อหน�วย

อัตราผลตอบแทนผู�ฝากขั้นต่ำเฉล�่ยต�อป�

- ต่ำกว�า 2 แสนบาท 0.00 % ต�อป� (ไม� ได�รับดอกเบี้ย)

- 2 แสนบาท   0.24 % ต�อป� (เฉพาะเลขท�าย 4 ตัว)

- 2 ล�านบาท   0.24 % ต�อป� (เฉพาะเลขท�าย 4 ตัว)

ระยะเวลาจ�ายดอกเบี้ย

- ไม�มี

เง�นรางวัล

(กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2)

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 4

รางวัลที่ 5

เลขท�าย 4 ตัว

หมุน 1 ครั้ง ๆ ละ 3,000,000 บาท

หมุน 1 ครั้ง ๆ ละ

หมุน 5 ครั้ง ๆ ละ

หมุน 10 ครั้ง ๆ ละ

หมุน 15 ครั้ง ๆ ละ

หมุน 2 ครั้ง ๆ ละ

100,000 บาท

2,000 บาท

800 บาท

200 บาท

20 บาท



การออกรางวัล

- ทุกวันที่ 16 ของเดือน

- ถ�ายทอดสดผ�านทางสถานีว�ทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย (NBT) และทางส�่อออนไลน� (Facebook : Live NBT2HD)

*หยุดจำหน�ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเง�นรางวัล

- โอนเง�นรางวัลเข�าบัญชีเง�นฝากประเภทเผื่อเร�ยกที่เป�นบัญชีคู �โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เง�่อนไขหลัก

1. ผู�ฝากต�องมีบัญชีเง�นฝากประเภทเผื่อเร�ยกเป�นบัญชีคู �โอน สำหรับรับโอนเง�นต�นและดอกเบี้ยเมื ่อสลากครบอายุ

    และเง�นรางวัลเข�าบัญชีเง�นฝาก

2. ต�องสมัครใช�บร�การ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก - ถอนผ�านบร�การ Mobile Banking

    (MyMo)

3. ไม�รับฝากบัญชีร�วมและบัญชีเพ�่อประโยชน�ของผู�เยาว�

เง�่อนไขการฝาก/ ถอน

การฝาก
1. ฝากครั้งละไม�ต่ำกว�า 200 บาท (10 หน�วย)

2. สามารถเล�อกทำรายการฝากสลากดิจ�ทัล ได�ตามจำนวนเง�น ดังนี้ 200 /400 /1,000 /2,000/ 10,000 /

    20,000 /100,000 และ 200,000 บาท

3. สามารถระบุจำนวนเง�นที่ต�องการฝากด�วยตนเองตั้งแต� 1,000 บาท และสูงสุดไม�เกิน 3,000,000 บาทต�องวด

     โดยระบุได�เฉพาะจำนวนเง�นที่หารด�วย 1,000 ลงตัว

4. ธนาคารไม�ออกใบสลากให� แต�สามารถตรวจสอบรายการฝากได�ในบร�การ Mobile Banking (MyMo)

5. สามารถฝากเพ��มในทะเบียนสลากเดิมได�โดยเป�นรายการฝากใหม�

การถอน
- ไม�สามารถถอนบางส�วนของแต�ละรายการฝากได� ต�องถอนทั้งรายการฝาก



ส�ทธิประโยชน�

- มีส�ทธิถูกรางวัล 12 เดือน ตลอดระยะเวลาการฝาก

การต�ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

- โอนเง�นสลากครบอายุและดอกเบี้ย (ถ�ามี) เข�าบัญชีเง�นฝากประเภทเผื่อเร�ยกที่เป�นบัญชีคู �โอน

ค�ารักษาบัญชี

- ไม�มี

ภาษีหัก ณ ที่จ�าย

- ไม�เส�ยภาษีดอกเบี้ยเง�นฝากและเง�นรางวัล

ช�องทางในการติดต�อผู�ให�บร�การ

- สาขาของธนาคารออมส�น หร�อ Call Center 1115 หร�อ https://www.gsb.or.th

ข�อควรระวัง

1. ถอนก�อน 3 เดือน หักส�วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

2. ผู�ขอเป�ดบัญชีควรทำความเข�าใจในรายละเอียดและเง� ่อนไขก�อนตัดส�นใจทุกครั้ง

    หากมีข�อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานของธนาคารทันที



ฝากสลากออมส�นพ�เศษดิจ�ทัล 1 ป� งวดที่ 9
ผ�าน MyMo 

เลือกบัญชีต�นทางที่ต�องการโอน
เพ�่อซื้อสลาก กด “เพ��ม #hashtag”

เพ�่อง�ายต�อการเร�ยกดูรายการที่
สร�างแท็กในภายหลัง

เข�าสู�ระบบ MyMo
เลือกเมนู “สลากดิจ�ทัล”

กด “ซื้อสลาก”

กดเลือกจำนวนเง�น หร�อ
เลือก “ระบุจำนวนเง�น”

ตรวจสอบบัญชีต�นทางและ
ยอดเง�น จากนั้นกด “เลื่อนเพ�่อส�ง”

กด “ซื้อ” หร�อ
กด “รายละเอียดเพ��มเติม” เพ�่ออ�าน

รายละเอียดข�อมูลสลาก

สามารถระบุจำนวนเง�นที่ต�องการฝากด�วยตนเอง

ตั้งแต� 1,000 บาท สูงสุด 3,000,000 บาทต�องวด

โดยระบุได�เฉพาะจำนวนที่หารด�วย 1,000 บาทลงตัวเท�านั้น



ฝากสลากออมส�นพ�เศษดิจ�ทัล 1 ป� งวดที่ 9
ผ�าน MyMo 

กด “ยืนยัน”
เพ�่อยืนยันข�อมูลการทำรายการ

กด “เสร็จสิ�น”
เพ�่อยืนยันการทำรายการสำเร็จ




