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คู่มือส าหรับประชาชน: การอนุญาตให้เป็นผู้ค้าหลักส าหรับธุรกรรมประเภทซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลัง 
(MOF Outright PD) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การอนญุาตให้เป็นผู้ ค้าหลกัส าหรับธุรกรรมประเภทซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลงั (MOF 

Outright PD) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดหน้าท่ี สิทธิประโยชน์ และการประเมินผลผู้ ค้าหลกัส าหรับธุรกรรม
ประเภทซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลงั (MOF Outright PD) 

2) กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการออก การซือ้ขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี ้       
เป็นหลกัประกนั พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    0  วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 2 ค าขอ 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 17   ค าขอ 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 1    ค าขอ 

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การอนญุาตให้เป็นผู้ ค้าหลกัส าหรับธุรกรรมประเภทซือ้ขายขาดของ
กระทรวงการคลงั (MOF Outright PD) 

11. ช่องทางการให้บริการ  
      1) สถานที่ให้บริการ สว่นบริหารกองทนุและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ส านกัพฒันาตลาดตราสารหนี ้           

ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ อาคารทิปโก้ ชัน้ 32 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400/ ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
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หมายเหตุ (ระยะเวลาการเปิดรับสมคัรให้เป็นไปตามประกาศการรับสมคัรผู้ ค้าหลกัส าหรับธุรกรรมประเภท         
ซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลงั (MOF Outright PD)) 

       2) สถานที่ให้บริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมคัรได้ท่ี http://www.pdmo.go.th ภายใต้หวัข้อ "ขา่วทัว่ไป" 
เร่ือง การรับสมคัรผู้ ค้าหลกัส าหรับธุรกรรมประเภทซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลงั/เว็บไซต์และชอ่งทาง
ออนไลน์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ (ระยะเวลาการเปิดรับสมคัรให้เป็นไปตามประกาศการรับสมคัรผู้ ค้าหลกัส าหรับธุรกรรมประเภท         
ซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลงั (MOF Outright PD)) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

คณุสมบตัขิองผู้สมคัร 
       1. เป็นผู้ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจประเภทค้าหลกัทรัพย์ และ/หรือประเภทค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแหง่หนี ้ 
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
      2. เป็นสมาชิกประเภท สมาชิกสามญัของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) 
      3. ประกอบธุรกิจค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแหง่หนีม้าไมน้่อยกว่า 3 ปี 
      4. หลกัเกณฑ์การคดัเลือกประกอบด้วยการประเมิน 4 สว่น ซึง่ผู้ขออนญุาตฯ ต้องผา่นเกณฑ์การคดัเลือก 
โดยได้รับคะแนนรวมเกินกว่าร้อยละ 60 ดงันี ้
          สว่นท่ี 1 ผลการด าเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง 3 ปี ย้อนหลงั 
          สว่นท่ี 2 ผลการประเมินการด าเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง 9 เดือน ของปีงบประมาณปัจจบุนั          
(ชว่งเดือนตลุาคม - มิถนุายน ของปีงบประมาณปัจจบุนั) 
          สว่นท่ี 3 ความพร้อมและ Commitment ในการพฒันาตลาดตราสารหนีไ้ทย พิจารณาโดยคณะกรรมการ 
คดัเลือกและก ากบัการด าเนินงานผู้ ค้าหลกัส าหรับธุรกรรมประเภทซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลงั 
          สว่นท่ี 4 การสมัภาษณ์ความพร้อมในการท าหน้าท่ี MOF Outright PD พิจารณาโดยคณะกรรมการคดัเลือก
และก ากบัการด าเนินงานผู้ ค้าหลกัส าหรับธุรกรรมประเภทซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลงั โดยมอบหมายให้
ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะเป็นผู้ด าเนินการสมัภาษณ์ 
      5. คณะกรรมการคดัเลือกและก ากบัการด าเนินงานผู้ ค้าหลกัส าหรับธุรกรรมประเภทซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลงั          
จะมีการประชมุเพ่ือพิจารณาค าขออนญุาตปีละครัง้ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปีงบประมาณ (เดือนเมษายน – 
มิถนุายน) 
 
หมายเหตุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ี
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 



3/6 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้น 
 

1 วนัท าการ กระทรวงการคลงั 
ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ 

ส านกัพฒันาตลาด
ตราสารหนี ้ 

- 

2) การพิจารณา 
 

ส านกังานบริหาร               
หนีส้าธารณะรวบรวมผล
การประเมินเบือ้งต้นและ
สมัภาษณ์ผู้สมคัรรายใหม่
น าเสนอตอ่คณะกรรมการฯ* 
เพ่ือพิจารณาค าขออนญุาต 
 

60 วนัท าการ กระทรวงการคลงั 
ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ 

ส านกัพฒันาตลาด
ตราสารหนี ้ 

(*คณะกรรมการ
คดัเลือกและก ากบั
การด าเนินงานผู้ ค้า
หลกัส าหรับธุรกรรม
ประเภทซือ้ขายขาด
ของกระทรวงการคลงั 
(ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ 
ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
สมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย)) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือแจ้งผล            
การพิจารณาของ            
คณะกรรมการฯ เสนอตอ่
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั เพ่ือ              
ลงนาม และแจ้งผล 
การพิจารณาตามประกาศ

16 วนัท าการ 

 
กระทรวงการคลงั 
ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ 

ส านกัพฒันาตลาด
ตราสารหนี ้ 
 
 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กระทรวงการคลงั เร่ือง 
รายช่ือผู้ ค้าหลกัส าหรับ
ธุรกรรมประเภทซือ้ขาย
ขาดของกระทรวงการคลงั 
(MOF Outright PD) ลง
ประกาศผา่นทางเว็บไซต์ 
http://www.pdmo.go.th 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   77  วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรอง 
นิตบิคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 5 ฉบบั (ไมเ่กิน 3 เดือน
ก่อนย่ืนสมคัร 
และลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจท าการ
แทนนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) ใบสมคัรผู้ ค้า
หลกัส าหรับ

- 1 0 ชดุ (จ านวนใบสมคัร
ไมเ่กิน 20 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ธุรกรรมประเภท
ซือ้ขายขาดของ
กระทรวงการคลงั 
(MOF Outright 
PD) 

หน้ากระดาษ A4 
(ไมร่วมเอกสาร
ประกอบอ่ืนๆ)) 

2) ใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาด
หลกัทรัพย์ 

0 5 ฉบบั (ประเภทค้า
หลกัทรัพย์ และ/
หรือ 
ประเภทค้า
หลกัทรัพย์อนัเป็น
ตราสารแหง่หนี ้
และ/หรือ 
ประเภทการจดั
จ าหนา่ย
หลกัทรัพย์อนัเป็น
ตราสารแหง่หนี ้
และ/หรือ 
การเป็นผู้ รับฝาก
ทรัพย์สิน 
ทัง้นี ้ลงนาม
เอกสารโดยผู้ มี
อ านาจท าการ
แทนนิติบคุคล) 

3) ใบสมาชิกสามญั 
ThaiBMA 

- 0 1 ฉบบั (ออกให้โดย
สมาคมตลาด 
ตราสารหนีไ้ทย) 
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16. ค่าธรรมเนียม  
      1) ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ – 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
      1) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั โทรศพัท์            

02 265 8050, 02 271 7999 
หมายเหตุ - 

      2) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์สง่ถึงศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ อาคารส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเหตุ - 

      3) ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียน โทรศพัท์ 02 265 8050 ตอ่ 5128 โทรสาร 02 273 9147 
หมายเหตุ - 

      4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
       1) ตวัอยา่งใบสมคัร MOF Outright PD 

(สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.pdmo.go.th ภายใต้หวัข้อ "ขา่วทัว่ไป" เร่ือง การรับสมคัรผู้ ค้าหลกั
ส าหรับธุรกรรมประเภทซือ้ขายขาดของกระทรวงการคลงั/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์) 
 

19. หมายเหตุ  - 
 

http://www.pdmo.go.th/

