
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเพิม่เตมิผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑก์ำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ 

 

ทีป่รกึษำแบง่เป็น 2 ประเภท 1. ทีป่รกึษำอสิระ 2. ทีป่รกึษำนติบิคุคล 

ทีป่รกึษำแบง่เป็น 3 ระดับ คอื ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

สำขำควำมเชีย่วชำญของทีป่รกึษำมจี ำนวนทัง้ส ิน้ 20 สำขำ 

 

คณุสมบัตขิองทีป่รกึษำอสิระ 

ระดับ 3 

1. สญัชำตไิทย 

2. ไมเ่ป็นกรรมกำรผูจั้ดกำร ผูจั้ดกำร หรอืด ำรงต ำแหน่งอืน่ใดทีม่ลีักษณะงำนคลำ้ยคลงึกนั หรอืเป็นบคุลำกรทีป่ฏบิัตงิำน

ประจ ำในหน่วยงำนใด 

3. ไมอ่ยูใ่นระหวำ่งตอ้งโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุใหจ้ ำคกุ 

4. ไมเ่ป็นบคุคลทีศ่ำลมคี ำพพิำกษำถงึทีส่ดุใหล้ม้ละลำย 

5. ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติ หรอืคนไรค้วำมสำมำรถ 

6. ไมเ่ป็นผูท้ ิง้งำนของหน่วยงำนของรัฐ 

7. ส ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตร ีหรอืปรญิญำโท หรอืปรญิญำเอก มำแลว้มำกกวำ่ 10 ปี 5 ปี และ 2 ปีตำมล ำดับ จำก

สถำบันกำรศกึษำทีส่ ำนักงำน ก.พ. รับรอง 

8. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน มำกกวำ่กึง่หนึง่ของแตล่ะระดับกำรศกึษำตำมขอ้ 7 

 *กรณีไมม่คีณุสมบตัติำมขอ้ 1 ทีป่รกึษำตอ้งไดรั้บอนุญำตหรอืควำมเห็นชอบใหส้ำมำรถประกอบอำชพีหรอืประกอบ 

 กจิกำรในประเทศไทยโดยหน่วยงำนของรัฐทีม่อี ำนำจหนำ้ทีต่ำมกฎหมำย 

 

ระดับ 2 

9. ประสบกำรณ์กำรเป็นทีป่รกึษำ ไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี 

10. ประสบกำรณ์โครงกำร ไมน่อ้ยกวำ่ 3 โครงกำรทีแ่ลว้เสร็จ 

 

ระดับ 1 

11. ประสบกำรณ์กำรเป็นทีป่รกึษำ ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี 

12. ประสบกำรณ์โครงกำร ไมน่อ้ยกวำ่ 5 โครงกำรทีแ่ลว้เสร็จ 

 

คณุสมบัตขิองทีป่รกึษำนติบิคุคล 

ระดับ 3 

1. จดทะเบยีนจัดตัง้ในประเทศไทย และตอ้งมวัีตถปุระสงคใ์นกำรเป็นทีป่รกึษำ 

2. ทนุจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ตัง้แตห่นึง่ลำ้นบำทขึน้ไป 

3. จ ำนวนหุน้ของผูม้สีญัชำตไิทยถอืหุน้ ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละหำ้สบิเอ็ด ซึง่มสีทิธใินกำรออกเสยีง และจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. กรรมกำรและกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันเป็นผูม้สีญัชำตไิทย มำกกวำ่กึง่หนึง่ 

5. บคุลำกรทีป่รกึษำท ำงำนเต็มเวลำ (Full Time) 

 5.1. มสีญัชำตไิทยไมน่อ้ยกวำ่ 2 คน 

 5.2. ส ำเร็จกำรศกึษำในระดับปรญิญำตร ีหรอืปรญิญำโท หรอืปรญิญำเอก มำแลว้มำกกวำ่ 10 ปี 5 ปี และ 2 ปี 

 ตำมล ำดับ จำกสถำบันกำรศกึษำทีส่ ำนักงำน ก.พ. รับรอง 

 5.3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน มำกกวำ่กึง่หนึง่ของแตล่ะระดับกำรศกึษำตำมขอ้ 5.2 

6. ไมเ่ป็นบคุคลทีศ่ำลมคี ำพพิำกษำถงึทีส่ดุใหล้ม้ละลำย และไมเ่ป็นผูท้ ิง้งำนของหน่วยงำนของรัฐ 

* กรณีสถำบันกำรศกึษำ มลูนธิ ิหรอืสมำคม ยกเวน้หลักเกณฑต์ำมขอ้ 2 และขอ้ 3 

* กรณีองคก์รของรัฐ ยกเวน้หลกัเกณฑต์ำมขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

* กรณีไมม่คีณุสมบตัติำมขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 ทีป่รกึษำตอ้งไดรั้บอนุญำตหรอืควำมเห็นชอบใหส้ำมำรถประกอบอำชพี 

 หรอืประกอบกจิกำรในประเทศไทยโดยหน่วยงำนของรัฐทีม่อี ำนำจหนำ้ทีต่ำมกฎหมำย 

 

ระดับ 2 

7. ประสบกำรณ์กำรเป็นทีป่รกึษำของบคุลำกรทีป่รกึษำ2 คน 

 7.1. ประสบกำรณ์ ไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี กรณีทีน่ติบิคุคลจัดตัง้ไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี 



 7.2. ประสบกำรณ์ ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี กรณนีติบิคุคลจัดตัง้นอ้ยกวำ่ 3 ปี 

8. ประสบกำรณ์โครงกำร ไมน่อ้ยกวำ่ 3 โครงกำรทีแ่ลว้เสร็จ 

 

ระดับ 1 

9. นติบิคุคลจัดตัง้ ไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี 

10. บคุลำกรทีป่รกึษำ ไมน่อ้ยกวำ่ 5 คน 

11. ประสบกำรณ์กำรเป็นทีป่รกึษำของบคุลำกรทีป่รกึษำ 5 คน ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี 

12. ประสบกำรณ์โครงกำร ไมน่อ้ยกวำ่ 5 โครงกำรทีแ่ลว้เสร็จ 

 

เงือ่นไขกำรไดส้ำขำควำมเชีย่วชำญในสำขำใดสำขำหนึง่ 

 1. วัตถปุระสงคข์องกำรจัดตัง้นติบิคุคลตอ้งสอดคลอ้งกับสำขำ 

 2. ควำมเชีย่วชำญหลักของบคุลำกรทีป่รกึษำ ตอ้งสอดคลอ้งกบัสำขำ 

 3. ประสบกำรณ์โครงกำร ไมน่อ้ยกวำ่ 3 โครงกำรทีแ่ลว้เสร็จในสำขำเดยีวกัน 

 

สำขำควำมเชีย่วชำญ 20 สำขำ 

1. สำขำกำรเกษตรและกำรพัฒนำชนบท (Agriculture and Rural Development Sector: AG) 

2. สำขำอตุสำหกรรมกอ่สรำ้ง (Building Sector: BU) 

3. สำขำกำรศกึษำ (Education Sector: ED)          

4. สำขำพลังงำน (Energy Sector: EG) 

5. สำขำสิง่แวดลอ้ม (Environment Sector: EV)             

6. สำขำกำรเงนิ (Finance Sector: FI) 

7. สำขำสำธำรณสขุ (Health Sector: HE) 

8. สำขำอตุสำหกรรม (Industry Sector: IN) 

9. สำขำประชำกร (Population Sector: PO) 

10. สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information and Communication Technology Sector: ICT) 

11. สำขำกำรทอ่งเทีย่ว (Tourism Sector: TO) 

12. สำขำกำรคมนำคมขนสง่ (Transportation Sector: TR) 

13. สำขำกำรพัฒนำเมอืง (Urban Development Sector: UD)  

14. สำขำกำรประปำและสขุำภบิำล (Water Supply and Sanitation Sector: WS) 

15. สำขำกฎหมำย (Law Sector: LW) 

16. สำขำมำตรฐำนคณุภำพ (Quality Standard Sector: QS) 

17. สำขำกำรบรหิำรและกำรพัฒนำองคก์ร (Management and Institutional Development Sector: MID) 

18. สำขำกำรประชำสมัพันธ ์(Public Relations Sector: PR) 

19. สำขำกำรวจัิยและกำรประเมนิผล (Research and Evaluation Sector: RE) 

20. สำขำเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS) 

 

 

 

กำรเพกิถอนและกำรยกเลกิกำรขึน้ทะเบยีน 

 

กำรเพกิถอนกำรขึน้ทะเบยีน 

 

ส ำนักงำนจะเพกิถอนกำรขึน้ทะเบยีนเป็นทีป่รกึษำ ดังนี้ 

 

1. ทีป่รกึษำอสิระหรอืทีป่รกึษำนติบิคุคลยืน่เอกสำรอันเป็นเท็จเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำขึน้ทะเบยีน ก ำหนดระดับหรอืสำขำ 

 

2. หน่วยงำนของรัฐแจง้วำ่ทีป่รกึษำอสิระหรอืทีป่รกึษำนติบิคุคลยืน่ขอ้เสนออนัเป็นเท็จ 

 

3. ทีป่รกึษำอสิระหรอืทีป่รกึษำนติบิคุคลทีถ่กูปรับลดระดับจำกกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของทีป่รกึษำ 

 

ทีป่รกึษำอสิระหรอืทีป่รกึษำนติบิคุคลทีถ่กูเพกิถอนกำรขึน้ทะเบยีน จะขอขึน้ทะเบยีนใหมไ่ดเ้มือ่ครบก ำหนดสองปีนับแตวั่นที่

ถกูเพกิถอน 

 



กำรยกเลกิกำรขึน้ทะเบยีน 

 

1. ส ำนักงำนจะยกเลกิกำรขึน้ทะเบยีนเป็นทีป่รกึษำหรอืสำขำ ในกรณีทีป่รกึษำขำดคณุสมบัตแิละมลีักษณะตอ้งหำ้มของกำร

ขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ 

 

2. ทีป่รกึษำอสิระและทีป่รกึษำนติบิคุคลทีม่คีวำมประสงคจ์ะยกเลกิทะเบยีนทีป่รกึษำ หรอืนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนเลกิกจิกำร 

ใหม้หีนังสอืแจง้ใหส้ ำนักงำนทรำบเพือ่ยกเลกิกำรขึน้ทะเบยีน 

 

 

 

ขัน้ตอนกำรเพิม่เตมิผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำ 

 

1. ผูย้ืน่ค ำขอศกึษำหลักเกณฑ/์จัดเตรยีมเอกสำร และกรอกขอ้มลูผ่ำน www.consultant.pdmo.go.th และสง่ขอ้มลู 

(Submit) พรอ้ม Upload เอกสำรตำมทีก่ ำหนดผ่ำนทำงระบบดังกลำ่ว 

 

2. เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นถกูตอ้งของขอ้มลูและเอกสำร หำกไมค่รบถว้นถกูตอ้ง เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ใหแ้กไ้ขผ่ำน

ทำงระบบสนทนำ (Chat Box) หรอืโทรศัพท ์หรอือเีมล ์ใหด้ ำเนนิกำรแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดรั้บแจง้ 

มฉิะนัน้เจำ้หนำ้ทีจ่ะสง่เรือ่งคนืและขอ้มลูจะถกูลบจำกระบบ 

 

หมำยเหต:ุ 

 

*ทีป่รกึษำนติบิคุคลทีม่กีำรเปลีย่นแปลงบคุลำกรทีป่รกึษำหรอืเพิม่เตมิขอ้มลูอืน่ ใหแ้จง้ขอ้มลูใหส้ ำนักงำนทรำบผ่ำนทำง

ระบบภำยใน 30 วัน นับแตวั่นทีม่กีำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว 

 

*หำกกำรเปลีย่นแปลงบคุลำกรทีป่รกึษำมผีลใหท้ีป่รกึษำนิตบิคุคลขำดคณุสมบัตติำมทีก่ ำหนด หรอืมผีลท ำใหต้อ้งปรับลด

ระดับหรอืสำขำของทีป่รกึษำนติบิคุคล ใหน้ติบิคุคลด ำเนนิกำรแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังกลำ่วใหแ้ลว้เสร็จและแจง้

ใหส้ ำนักงำนทรำบภำยใน 90 วัน นับแตวั่นทีม่กีำรเปลีย่นแปลง หรอืกอ่นวันทีจ่ะมกีำรลงนำมในสญัญำจำ้งทีป่รกึษำกับ

หน่วยงำนของรัฐ หำกทีป่รกึษำไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรแกไ้ขได ้ส ำนักงำนจะปรับลดระดับหรอืสำขำทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนไว ้

 

*กำรเพิม่เตมิประสบกำรณ์โครงกำรของทีป่รกึษำอสิระหรอืทีป่รกึษำนติบิคุคลใหแ้จง้ใหส้ ำนักงำนทรำบเป็นรำยไตรมำส โดย

ด ำเนนิกำรผ่ำนทำงระบบ ก ำหนดมลูคำ่ของโครงกำรไมน่อ้ยกวำ่ 10,000 บำท 

 

*ส ำเนำสญัญำจำ้งและหนังสอืรับรองผลงำน สำมำรถสง่เอกสำรได ้3 ชอ่งทำง คอื 1) Upload ผ่ำนทำงระบบ 2) สง่ทำง

ไปรษณีย ์และ 3) สง่ดว้ยตนเอง กรณีสง่ทำงไปรษณีย ์และสง่ดว้ยตนเอง ตอ้งแนบหนังสอืแสดงควำมประสงคข์อขึน้

ทะเบยีนทีป่รกึษำมำดว้ย 

 

3. เมือ่ขอ้มลูและเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ทีจ่ะรับเรือ่งเขำ้ระบบสำรบรรณ และด ำเนนิกำรอนุมัตกิำรเพิม่เตมิ

ผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำในระบบ 

 

4. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บแจง้ผลกำรพจิำรณำใหท้รำบผ่ำนทำง e-mail และ SMS โดยส ำนักงำนจะจัดสง่หนังสอืแจง้ผลกำร

เพิม่เตมิผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำ และ/หรอืหนังสอืรับรองกำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำใหท้ำงไปรษณีย ์

ทัง้นี้ผูย้ ืน่ค ำขอสำมำรถตรวจสอบหนังสอืรับรองกำรขึน้ทะเบยีนไดจ้ำกในระบบ 

 

หมำยเหต:ุ หำกประสงคจ์ะรับหนังสอืรับรองกำรเพิม่เตมิผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำดว้ยตนเอง ผูม้อี ำนำจ

ลงนำมตอ้งมำรับดว้ยตนเอง หรอืมหีนังสอืมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอืน่รับแทน 

 

5. ส ำนักงำนจะเพิม่เตมิผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำของทีป่รกึษำอสิระหรอืทีป่รกึษำนติบิคุคลแลว้แตก่รณี 

ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 28 วัน นับแตวั่นทีเ่อกสำรครบถว้นและถกูตอ้ง 

 

6. เพือ่ประโยชน์ในกำรก ำกับตดิตำมและตรวจสอบคณุสมบัตขิองทีป่รกึษำอสิระและทีป่รกึษำนติบิคุคลใหเ้ป็นไปตำม

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ฎหมำยก ำหนด ใหท้ีป่รกึษำอสิระและทีป่รกึษำนติบิคุคลรำยงำนขอ้มลูสถำนะกำรขึน้ทะเบยีนที่

ปรกึษำทีเ่ป็นปัจจบุัน ใหส้ ำนักงำนทรำบทกุรอบระยะเวลำ 3 ปี นับแตวั่นทีอ่อกหนังสอืรับรองกำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำฉบับ

ลำ่สดุ โดยผ่ำนทำงระบบ www.consultant.pdmo.go.th ตำมประกำศส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ เรือ่ง กำรก ำหนด



จรรยำบรรณทีป่รกึษำ วธิกีำรและขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ ลงวันที ่25 สงิหำคม 2560 

 

**ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
www.consultant.pdmo.go.th /เว็บไซทแ์ละชอ่งทำงออนไลน ์
(หมำยเหต:ุ (สอบถำมขอ้มลูวันจันทร ์ถงึ วันศกุร ์เวลำ 08.30 น. 

ถงึ 16.30 น. (มพัีกเทีย่ง) ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 

ชัว่โมง 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ ส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ ชัน้ 32 อำคำร
ทปิโก ้โทร. 0 2271 7999 ตอ่ 5001 5714-5719 และ 5740/
โทรศพัท ์

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 28 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ 
(หมำยเหต:ุ (ขอ้มลูและเอกสำรครบถว้นถกูตอ้ง))  

1 วัน ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ 

(หมำยเหต:ุ (ขอ้มลูและเอกสำรไมค่รบถว้นถกูตอ้ง ให ้
ด ำเนนิกำรแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดรั้บแจง้ 
มฉิะนัน้เจำ้หนำ้ทีจ่ะสง่เรือ่งคนืและขอ้มลูจะถกูลบจำกระบบ))  

0 วัน ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 
 

3) กำรพจิำรณำ 

เมือ่ขอ้มลูและเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ทีจ่ะรับเรือ่ง
เขำ้ระบบสำรบรรณ และด ำเนนิกำรอนุมัตกิำรเพิม่เตมิผลงำนที่
ปรกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำในระบบ 

(หมำยเหต:ุ -)  

20 วัน ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ส ำนักงำนออกหนังสอืแจง้ผลกำรเพิม่เตมิผลงำนทีป่รกึษำ/
เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำ และ/หรอืหนังสอืรับรองกำรขึน้

ทะเบยีนทีป่รกึษำ 
(หมำยเหต:ุ -)  

4 วัน ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 
 

5) - 
กำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีจ่ะสง่ขอ้ควำมแจง้ผลกำรพจิำรณำใหท้รำบผ่ำนทำง e-

mail และ SMS รวมทัง้ Upload หนังสอืแจง้ผลกำรเพิม่เตมิ
ผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำ และ/หรอืหนังสอื

รับรองกำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำเขำ้สูร่ะบบ และจัดสง่หนังสอื
ดังกลำ่วใหท้ำงไปรษณีย ์ 
(หมำยเหต:ุ (หำกประสงคจ์ะรับหนังสอืรับรองกำรเพิม่เตมิ
ผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำดว้ยตนเอง ผูม้ี
อ ำนำจลงนำมตอ้งมำรับดว้ยตนเอง หรอืมหีนังสอืมอบอ ำนำจให ้
บคุคลอืน่รับแทน))  

3 วัน ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ((เชือ่มโยงขอ้มลูทะเบยีนกลำงดว้ยระบบคอมพวิเตอรโ์ดยวธิี

บรกิำรขอ้มลูทำงอเิล็กทรอนกิส ์(Counter Service)) 

2) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่-ชือ่สกุล หรอืทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ทีป่รกึษำอสิระ หรอืบคุลำกรทีป่รกึษำ ลงนำมรับรองส ำเนำ
ตนเอง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว ลงนำมรับรองส ำเนำตนเอง) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีหำ้งหุน้สว่น/บรษัิท 1. รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลง
นำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี 2. นำยทะเบยีนรับรองไมเ่กนิหกเดอืน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 
 

เอกสำรแสดงวตัถุประสงคก์ำรจดัต ัง้ในกำรเป็นทีป่รกึษำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ((กรณีหำ้งหุน้สว่น/บรษัิท) 
1. รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี 

2. นำยทะเบยีนรับรองไมเ่กนิหกเดอืน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

6) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีบรษัิท 
1. รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี 
2. นำยทะเบยีนรับรองไมเ่กนิหกเดอืน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 

 

หนงัสอืแสดงรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บอจ.5) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีบรษัิทจ ำกัด 

1. รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี 
2. นำยทะเบยีนรับรองไมเ่กนิหกเดอืน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

8) 
 

หนงัสอืแสดงรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (บมจ.006) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีบรษัิทมหำชนจ ำกัด ไมจ่ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์
1. รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี   

2. นำยทะเบยีนรับรองไมเ่กนิหกเดอืน) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

9) 

 

ใบสรุปหุน้ แสดงกำรกระจำย กำรถอืหุน้ตำมสญัชำต ิ

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีบรษัิทมหำชนจ ำกัด จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์

1. รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี 
2. นำยทะเบยีนรับรองไมเ่กนิหกเดอืน) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

10) 
 

ขอ้บงัคบัและสทิธ ิใ์นกำรออกเสยีง (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีบรษัิท 
1. รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี 

2. นำยทะเบยีนรับรองไมเ่กนิหกเดอืน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

11) 
 

เอกสำรกำรจดัต ัง้นติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีมลูนธิ ิสมำคม สถำบันกำรศกึษำ และองคก์รของรัฐ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

12) 

 

ระเบยีบ/ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมลูนธิ ิสมำคม สถำบันกำรศกึษำ และองคก์รของรัฐ 

รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

- 

13) 

 

รำยชือ่กรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีมลูนธิ ิสมำคม สถำบันกำรศกึษำ และองคก์รของรัฐ 
รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

- 

14) 
 

หนงัสอื/ค ำส ัง่แตง่ต ัง้ ผูม้อี ำนำจลงนำม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีมลูนธิ ิสมำคม สถำบันกำรศกึษำ และองคก์รของรัฐ 
รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

- 

15) 
 

บตัรประจ ำตวัผูเ้สยีภำษอีำกร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีมลูนธิ ิสมำคม สถำบันกำรศกึษำ และองคก์รของรัฐ 
รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

กรมสรรพำกร 

16) 

 

ใบอนุญำตประกอบธุรกจิของคนดำ้ว 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

17) 
 

หนงัสอืแสดงควำมประสงคก์ำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(1. Download แบบฟอรม์จำกเว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 

2. กรณีนติบิคุคล ผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 

18) 

 

ใบปรญิญำบตัร หรอืใบแสดงผลกำรศกึษำ (ทกุระดบัปรญิญำ) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ทีป่รกึษำอสิระ หรอืบคุลำกรทีป่รกึษำ ลงนำมรับรองส ำเนำ

ตนเอง) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองคณุสมบตักิำรเป็นทีป่รกึษำอสิระ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(Download แบบฟอรม์จำกเว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ) 

ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 

20) 
 

ประวตับิุคลำกรทีป่รกึษำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1. Download แบบฟอรม์จำกเว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 
2. ทีป่รกึษำอสิระ หรอืบคุลำกรทีป่รกึษำ ลงนำมรับรองส ำเนำตนเอง) 

ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 

21) 
 

สญัญำจำ้งทีป่รกึษำ ส ำเนำใบส ัง่ซือ้ส ัง่จำ้งเกีย่วกบักำรเป็นที่
ปรกึษำ (ถำ้ม)ี โดยตอ้งเป็นโครงกำรทีด่ ำเนนิกำรแลว้เสร็จ ระบุ

ลกัษณะงำน วตัถุประสงค ์และขอบเขตกำรด ำเนนิโครงกำรอยำ่ง
ละเอยีด บุคลำกรทีด่ ำเนนิโครงกำร จ ำนวนคน-เดอืน (Man-
month) และอตัรำคำ่จำ้ง ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร  และมูลคำ่

ตำมสญัญำจำ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(- กรณีสญัญำจำ้งชว่ง ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกผูรั้บจำ้ง ให ้
ผูรั้บจำ้งชว่งใชผ้ลงำนดังกลำ่ว โดยมกีำรลงนำมของทัง้ 2 ฝ่ำย และ
ประทับตรำ (ถำ้ม)ี 

- กรณีสญัญำจำ้งทีร่ว่มกันท ำหลำยฝ่ำย ตอ้งมสี ำเนำสญัญำจำ้งตลอดจน

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หนังสอืระบชุือ่โครงกำร ลกัษณะงำน วัตถปุระสงค ์และขอบเขตกำร

ด ำเนนิโครงกำรโดยละเอยีดเฉพำะงำนทีรั่บผดิชอบใหช้ดัเจน ) 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองผลงำนจำกหนว่ยงำนผูว้ำ่จำ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1. ทีป่รกึษำอสิระ ลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 
2.ทีป่รกึษำนติบิคุคล รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำม และประทับตรำ 
(ถำ้ม)ี) 

- 

23) 

 

ใบอนุญำตในกำรประกอบวชิำชพี ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(1. ทีป่รกึษำอสิระ หรอืบคุลำกรทีป่รกึษำ ลงนำมรับรอง

ส ำเนำตนเอง 
2. ทีป่รกึษำนติบิคุคล รับรองส ำเนำโดยผูม้อี ำนำจลงนำมและประทับตรำ 
(ถำ้ม)ี) 

- 

24) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(1. Download แบบฟอรม์จำกเว็บไซตศ์นูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 

2. แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูม้อี ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ 
พรอ้มลงนำมและประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษำ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคำ่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำนตน้สงักัด ส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง โทรศัพท ์0 2265 8050 หรอื 0 2271 7999 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ไปรษณีย ์สง่ถงึ ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน ส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ อำคำรส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรคลัง 
กระทรวงกำรคลัง ถนนพระรำมที ่6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพมหำนคร 10400 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) เจำ้หนำ้ทีรั่บเรือ่งรอ้งเรยีน ส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง โทรศัพท ์0 2265 8050 ตอ่ 5102 

โทรสำร 0 2273 9167 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืกำรเพิม่เตมิผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำ (e-Book) 
(หมำยเหต:ุ (สำมำรถ Download ไดท้ี ่www.consultant.pdmo.go.th เมนูหลักเกณฑก์ำรขึน้ทะเบยีน / 
หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ / คูม่อืกำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ))  

2) ตัวอยำ่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(e-Form) หนังสอืแสดงควำมประสงค ์



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมำยเหต:ุ (สำมำรถ Download แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(e-Form) ไดท้ี ่www.consultant.pdmo.go.th ใน
ขัน้ตอนกำรกรอกขอ้มลูเพือ่ขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ ในแถบที ่5 เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ))  

3) ตัวอยำ่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(e-Form) หนังสอืมอบอ ำนำจ 
(หมำยเหต:ุ (สำมำรถ Download แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(e-Form) ไดท้ี ่www.consultant.pdmo.go.th ใน
ขัน้ตอนกำรกรอกขอ้มลูเพือ่ขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ ในแถบที ่5 เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ))  

4) ตัวอยำ่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(e-Form) ประวัตบิคุลำกรทีป่รกึษำ 
(หมำยเหต:ุ (สำมำรถ Download แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(e-Form) ไดท้ี ่www.consultant.pdmo.go.th ใน
ขัน้ตอนกำรกรอกขอ้มลูเพือ่ขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ ในแถบที ่5 เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ))  

5) ตัวอยำ่งแบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(e-Form) หนังสอืรับรองคณุสมบัตกิำรเป็นทีป่รกึษำอสิระ 
(หมำยเหต:ุ (สำมำรถ Download แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์(e-Form) ไดท้ี ่www.consultant.pdmo.go.th ใน
ขัน้ตอนกำรกรอกขอ้มลูเพือ่ขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ ในแถบที ่5 เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ))  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรเพิม่เตมิผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำ  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ ส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ ส ำนักงำนบรหิำรหนี้

สำธำรณะ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขกำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ พ.ศ. 2560  

  
2)ประกำศส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ เรือ่ง กำรก ำหนดจรรยำบรรณทีป่รกึษำ วธิกีำรและขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ 
(เพิม่เตมิ) ลงวันที ่12 กมุภำพันธ ์2562  

  
3)ประกำศส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ เรือ่ง กำรก ำหนดจรรยำบรรณทีป่รกึษำ วธิกีำรและขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษำ 
ลงวันที ่25 สงิหำคม 2560  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรขึน้ทะเบยีนที่

ปรกึษำ พ.ศ. 2560 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 40.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 16 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 30 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 2 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรเพิม่เตมิผลงำนทีป่รกึษำ/เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีป่รกึษำ 

30/06/2562 13:34 
 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนยก์ลำงขอ้มลูคู่มอืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


