คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบธุรกรรมซือคืนภาคเอกชน (Private Repo) นอกกรอบ
หลักเกณฑ์ทีอนุญาตเป็ นการทัวไปของธนาคารพาณิ ชย์
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่าย กํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 ธนาคารพาณิชย์ทต้ี องการประกอบธุรกรรมซือคืนภาคเอกชน (Private Repo) นอกเหนือจากกรอบ
หลักเกณฑ์ทอนุ
ี ญาตเป็ นการทัวไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ต้องยืนขออนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยต้องปฏิบตั ิ ดังนี
1.1.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของการทําธุรกรรม พร้อมชีแจงถึงประโยชน์ทธนาคารพาณิ
ี
ชย์จะได้รบั หรือ
ประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงิน
1.1.2 กําหนดขอบเขตและลักษณะธุรกรรม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ลักษณะธุรกรรมการให้กยู้ มื เงินหรือ
การกูย้ มื เงิน ประเภทหลักทรพย์ทใช้
ี ในการทําธุรกรรม ประเภทคู่สญ
ั ญา นิตกิ รรมสัญญา เป็นต้น
1.1.3 มีความพร้อมในเรืองจํานวนและคุณภาพของบุคลากร และระบบงานต่าง ๆ เพือรองรับการทําธุรกรรม
1.1.4 ประเมินความเสียงของการทําธุรกรรมดังกล่าว และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสียง แนว
ทางการควบคุมภายใน การบันทึกบัญชี รวมทังแนวทางรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า
1.1.5 กําหนดแนวทางและกระบวนการในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
1.1.6 มีแผนรองรับกรณีเกิดปัญหาในการทําธุรกรรมดังกล่าว
1.1.7 กําหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง กรณีการใช้หรือให้บริการดังกล่าวมีความ
เกียวข้องกับกฎหมายอืน เช่น พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485 และทีแก้ไขเพิมเติม เป็นต้น
1.1.8 ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคารหรือคณะกรรมการทีได้รบั
มอบหมาย
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตามเหตุผล ความจําเป็น และผลกระทบต่อสถาบันการเงินลูกค้า และ
เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
ระยะเวลาในการพิจารณาจะเริมเมือได้รบั เอกสารและข้อมูลชีแจงประกอบการยืนขอทีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
โดยเมือธนาคารพาณิชย์ได้ยนหนั
ื งสือแสดงความจํานงและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ให้มผี ลเป็นการอนุญาต
เมือพ้นกําหนด 30 วันทําการ นับแต่วนั ทีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั หนังสือดังกล่าว เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะมีขอ้ ทักท้วงหรือให้ชแจงเพิ
ี
มเติมเป็นลายลักษณ์อกั ษร ให้ถอื ว่าได้รบั อนุญาตเมือได้รบั แจ้งการอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 36
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 8/2559 เรือง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรมซือ
คืนภาคเอกชน (Private Repo) ลงวันที 6 กรกฎาคม 2559
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2559/ThaiPDF/25590158.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผูย้ นื
คําขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคําขอหรือ
จัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดาํ เนินการภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคํา
ขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนคํ
ื าขอจะ
แก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอดําเนินการตามข้อ
2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ว
เสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่าน
ระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด ของเอกสารที
จําเป็ นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
3.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ ืนคําขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการพิจารณา
3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและ
ยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง หรือยืนเอกสารหลักฐาน
เพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 30 วันทําการ
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
2. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการ
พิจารณา

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

29 วันทําการ

ฝ่ายกํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

ลําดับ

ขันตอน
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ 3 ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1) หนังสือแสดงความจํานงการประกอบธุรกรรมซือคืน
ภาคเอกชน ทีได้รบั อนุมตั ิ จากคณะกรรมการของธนาคาร
พาณิ ชย์
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) รายละเอียดลักษณะธุรกรรมซือคืนภาคเอกชน เช่น ประเภท
ธุรกรรม (การกู้ยืม/การให้ก้ยู ืม) ประเภทคู่สญ
ั ญา ประเภท
หลักทรัพย์อ้างอิ ง เป็ นต้น
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) นโยบายและระบบปฏิ บตั ิ ในการประกอบธุรกิ จซือคืน
ภาคเอกชน การวิ เคราะห์ความน่ าเชือถือและการกําหนด
วงเงิ นคู่สญ
ั ญา วิธีการบริ หารจัดการความเสียงทีเกียวข้อง
ระบบการควบคุมภายใน การบันทึกบัญชี แนวทางการ
คุ้มครองผู้บริ โภค และวิ ธีการจัดการข้อร้องเรียน ทีได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารพาณิ ชย์
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4) ตัวอย่างสัญญาธุรกรรมซือคืนภาคเอกชนทีทํากับลูกค้า
(บุคคลและนิ ติบุคคล) โดยอย่างน้ อยต้องมีรายละเอียดเรือง
คู่สญ
ั ญา วงเงิ น หลักทรัพย์อ้างอิ ง สิ ทธิ ในการรับดอกเบีย

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ลําดับ

5)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
วิ ธีการคํานวณดอกเบีย ค่าใช้จ่าย เบียปรับต่างๆ อายุสญ
ั ญา
การดํารงเงิ นกองทุน การดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง การนับ
ลูกหนี รายใหญ่ การนับธุรกรรมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกิ จการ
ทีมีผลประโยชน์ทีเกียวข้อง และการรายงานต่อ ธปท.
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่าย กํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2)

ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
หมายเหตุ
-

