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คู่มือสาหรั บประชาชน: การอนุญาตให้ เป็ นผู้ค้าหลักสาหรั บธุรกรรมประเภทซือ้ ขายขาดของกระทรวงการคลัง
(MOF Outright PD)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานบริหารหนี ้สาธารณะ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตให้ เป็ นผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภทซื ้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF
Outright PD)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานบริหารหนี ้สาธารณะ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การกาหนดหน้ าที่ สิทธิประโยชน์ และการประเมินผลผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรม
ประเภทซื ้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
2) กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออก การซื ้อขาย การโอน และการใช้ ตราสารหนี ้
เป็ นหลักประกัน พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 2 คาขอ
จานวนคาขอที่มากที่สุด 17 คาขอ
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1 คาขอ
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การอนุญาตให้ เป็ นผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภทซื ้อขายขาดของ
กระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน สานักพัฒนาตลาดตราสารหนี ้
สานักงานบริหารหนี ้สาธารณะ อาคารทิปโก้ ชัน้ 32 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400/ ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
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หมายเหตุ (ระยะเวลาการเปิ ดรับสมัครให้ เป็ นไปตามประกาศการรับสมัครผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภท
ซื ้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD))
2) สถานที่ให้ บริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มใบสมัครได้ ที่ http://www.pdmo.go.th ภายใต้ หวั ข้ อ "ข่าวทัว่ ไป"
เรื่ อง การรับสมัครผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภทซื ้อขายขาดของกระทรวงการคลัง/เว็บไซต์และช่องทาง
ออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (ระยะเวลาการเปิ ดรับสมัครให้ เป็ นไปตามประกาศการรับสมัครผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภท
ซื ้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD))
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. เป็ นผู้ได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทค้ าหลักทรัพย์ และ/หรื อประเภทค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เป็ นสมาชิกประเภท สมาชิกสามัญของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (ThaiBMA)
3. ประกอบธุรกิจค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี ้มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกประกอบด้ วยการประเมิน 4 ส่วน ซึง่ ผู้ขออนุญาตฯ ต้ องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
โดยได้ รับคะแนนรวมเกินกว่าร้ อยละ 60 ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง 3 ปี ย้ อนหลัง
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการดาเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง 9 เดือน ของปี งบประมาณปั จจุบนั
(ช่วงเดือนตุลาคม - มิถนุ ายน ของปี งบประมาณปั จจุบนั )
ส่วนที่ 3 ความพร้ อมและ Commitment ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี ้ไทย พิจารณาโดยคณะกรรมการ
คัดเลือกและกากับการดาเนินงานผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภทซื ้อขายขาดของกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 4 การสัมภาษณ์ความพร้ อมในการทาหน้ าที่ MOF Outright PD พิจารณาโดยคณะกรรมการคัดเลือก
และกากับการดาเนินงานผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภทซื ้อขายขาดของกระทรวงการคลัง โดยมอบหมายให้
สานักงานบริหารหนี ้สาธารณะเป็ นผู้ดาเนินการสัมภาษณ์
5. คณะกรรมการคัดเลือกและกากับการดาเนินงานผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภทซื ้อขายขาดของกระทรวงการคลัง
จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาคาขออนุญาตปี ละครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี งบประมาณ (เดือนเมษายน –
มิถนุ ายน)
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบข้ อมูลเบื ้องต้ น

2)

การพิจารณา

สานักงานบริหาร
หนี ้สาธารณะรวบรวมผล
การประเมินเบื ้องต้ นและ
สัมภาษณ์ผ้ สู มัครรายใหม่
นาเสนอต่อคณะกรรมการฯ*
เพื่อพิจารณาคาขออนุญาต

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือแจ้ งผล
การพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ เสนอต่อ
รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง เพื่อ
ลงนาม และแจ้ งผล
การพิจารณาตามประกาศ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
1 วันทาการ กระทรวงการคลัง
สานักงานบริหาร
หนี ้สาธารณะ
สานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี ้
60 วันทาการ กระทรวงการคลัง
สานักงานบริหาร
หนี ้สาธารณะ
สานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี ้
ระยะเวลา
ให้ บริการ

16 วันทาการ กระทรวงการคลัง
สานักงานบริหาร
หนี ้สาธารณะ
สานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี ้

หมายเหตุ
-

(*คณะกรรมการ
คัดเลือกและกากับ
การดาเนินงานผู้ค้า
หลักสาหรับธุรกรรม
ประเภทซื ้อขายขาด
ของกระทรวงการคลัง
(สานักงานบริหาร
หนี ้สาธารณะ
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สมาคมตลาดตรา
สารหนี ้ไทย))
-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

กระทรวงการคลัง เรื่ อง
รายชื่อผู้ค้าหลักสาหรับ
ธุรกรรมประเภทซื ้อขาย
ขาดของกระทรวงการคลัง
(MOF Outright PD) ลง
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์
http://www.pdmo.go.th
ระยะเวลาดาเนินการรวม 77 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
นิตบิ คุ คล
การค้ า

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
5

ฉบับ

หมายเหตุ
(ไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนยื่นสมัคร
และลงนามโดย
ผู้มีอานาจทาการ
แทนนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบสมัครผู้ค้า
หลักสาหรับ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
(จานวนใบสมัคร
ไม่เกิน 20
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ที่

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ธุรกรรมประเภท
ซื ้อขายขาดของ
กระทรวงการคลัง
(MOF Outright
PD)
ใบอนุญาต
สานักงาน
ประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์

ใบสมาชิกสามัญ
ThaiBMA

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หน้ ากระดาษ A4
(ไม่รวมเอกสาร
ประกอบอื่นๆ))

0

5

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(ประเภทค้ า
หลักทรัพย์ และ/
หรื อ
ประเภทค้ า
หลักทรัพย์อนั เป็ น
ตราสารแห่งหนี ้
และ/หรื อ
ประเภทการจัด
จาหน่าย
หลักทรัพย์อนั เป็ น
ตราสารแห่งหนี ้
และ/หรื อ
การเป็ นผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน
ทังนี
้ ้ ลงนาม
เอกสารโดยผู้มี
อานาจทาการ
แทนนิติบคุ คล)
(ออกให้ โดย
สมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โทรศัพท์
02 265 8050, 02 271 7999
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ไปรษณีย์สง่ ถึงศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ อาคารสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 02 265 8050 ต่อ 5128 โทรสาร 02 273 9147
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1) ตัวอย่างใบสมัคร MOF Outright PD
(สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ http://www.pdmo.go.th ภายใต้ หวั ข้ อ "ข่าวทัว่ ไป" เรื่ อง การรับสมัครผู้ค้าหลัก
สาหรับธุรกรรมประเภทซื ้อขายขาดของกระทรวงการคลัง/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์)
19. หมายเหตุ -

