
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเพ่ิมเติมผลงำนที่ปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษำ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ 

 

ท่ีปรึกษำแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ท่ีปรึกษำอิสระ 2. ท่ีปรึกษำนิติบุคคล 

ท่ีปรึกษำแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

สำขำควำมเชี่ยวชำญของท่ีปรึกษำมีจ ำนวนท้ังส้ิน 20 สำขำ 

 

คุณสมบัติของท่ีปรึกษำอิสระ 

ระดับ 3 

1. สัญชำติไทย 

2. ไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกัน หรือเป็นบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนประจ ำ

ในหน่วยงำนใด 

3. ไม่อยู่ในระหว่ำงต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีศำลมีค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้ล้มละลำย 

5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ควำมสำมำรถ 

6. ไม่เป็นผู้ท้ิงงำนของหน่วยงำนของรัฐ 

7. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือปริญญำโท หรือปริญญำเอก มำแล้วมำกกว่ำ 10 ปี 5 ปี และ 2 ปีตำมล ำดับ จำก

สถำบันกำรศึกษำท่ีส ำนักงำน ก.พ. รับรอง 

8. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน มำกกว่ำก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับกำรศึกษำตำมข้อ 7 

 *กรณีไม่มีคุณสมบัติตำมข้อ 1 ท่ีปรึกษำต้องได้รับอนุญำตหรือควำมเห็นชอบให้สำมำรถประกอบอำชีพหรือประกอบ 

 กิจกำรในประเทศไทยโดยหน่วยงำนของรัฐท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำย 

 

ระดับ 2 

9. ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

10. ประสบกำรณ์โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 โครงกำรท่ีแล้วเสร็จ 

 

ระดับ 1 

11. ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

12. ประสบกำรณ์โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำรท่ีแล้วเสร็จ 

 

คุณสมบัติของท่ีปรึกษำนิติบุคคล 

ระดับ 3 

1. จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรเป็นท่ีปรึกษำ 

2. ทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป 

3. จ ำนวนหุ้นของผู้มีสัญชำติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในกำรออกเสียง และจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด 

4. กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันเป็นผู้มีสัญชำติไทย มำกกว่ำก่ึงหนึ่ง 

5. บุคลำกรท่ีปรึกษำท ำงำนเต็มเวลำ (Full Time) 

 5.1. มีสัญชำติไทยไม่น้อยกว่ำ 2 คน 

 5.2. ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี หรือปริญญำโท หรือปริญญำเอก มำแล้วมำกกว่ำ 10 ปี 5 ปี และ 2 ปี 

 ตำมล ำดับ จำกสถำบันกำรศึกษำท่ีส ำนักงำน ก.พ. รับรอง 

 5.3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน มำกกว่ำก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับกำรศึกษำตำมข้อ 5.2 

6. ไม่เป็นบุคคลท่ีศำลมีค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้ล้มละลำย และไม่เป็นผู้ท้ิงงำนของหน่วยงำนของรัฐ 

* กรณีสถำบันกำรศึกษำ มูลนิธิ หรือสมำคม ยกเว้นหลักเกณฑ์ตำมข้อ 2 และข้อ 3 

* กรณีองค์กรของรัฐ ยกเว้นหลักเกณฑ์ตำมข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 

* กรณีไม่มีคุณสมบัติตำมข้อ 3 หรือข้อ 4 ท่ีปรึกษำต้องได้รับอนุญำตหรือควำมเห็นชอบให้สำมำรถประกอบอำชีพ 

 หรือประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยหน่วยงำนของรัฐท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำย 



 

ระดับ 2 

7. ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำของบุคลำกรท่ีปรึกษำ2 คน 

 7.1. ประสบกำรณ์ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี กรณีที่นิติบุคคลจัดตั้งไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

 7.2. ประสบกำรณ์ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี กรณีนิติบุคคลจัดตั้งน้อยกว่ำ 3 ปี 

8. ประสบกำรณ์โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 โครงกำรท่ีแล้วเสร็จ 

 

ระดับ 1 

9. นิติบุคคลจัดตั้ง ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

10. บุคลำกรท่ีปรึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 คน 

11. ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำของบุคลำกรท่ีปรึกษำ 5 คน ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

12. ประสบกำรณ์โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำรท่ีแล้วเสร็จ 

 

เงื่อนไขกำรได้สำขำควำมเชี่ยวชำญในสำขำใดสำขำหนึ่ง 

 1. วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งนิติบุคคลต้องสอดคล้องกับสำขำ 

 2. ควำมเชี่ยวชำญหลักของบุคลำกรท่ีปรึกษำ ต้องสอดคล้องกับสำขำ 

 3. ประสบกำรณ์โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 โครงกำรท่ีแล้วเสร็จในสำขำเดียวกัน 

 

สำขำควำมเชี่ยวชำญ 20 สำขำ 

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

2. สำขำอุตสำหกรรมก่อสร้ำง (Building Sector: BU) 

3. สำขำกำรศึกษำ (Education Sector: ED)          

4. สำขำพลังงำน (Energy Sector: EG) 

5. สำขำส่ิงแวดล้อม (Environment Sector: EV)             

6. สำขำกำรเงิน (Finance Sector: FI) 

7. สำขำสำธำรณสุข (Health Sector: HE) 

8. สำขำอุตสำหกรรม (Industry Sector: IN) 

9. สำขำประชำกร (Population Sector: PO) 

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

11. สำขำกำรท่องเท่ียว (Tourism Sector: TO) 

12. สำขำกำรคมนำคมขนส่ง (Transportation Sector: TR) 

13. สำขำกำรพัฒนำเมือง (Urban Development Sector: UD)  

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

15. สำขำกฎหมำย (Law Sector: LW) 

16. สำขำมำตรฐำนคุณภำพ (Quality Standard Sector: QS) 

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

18. สำขำกำรประชำสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR) 

19. สำขำกำรวิจัยและกำรประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE) 

20. สำขำเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS) 

 

 

 

กำรเพิกถอนและกำรยกเลิกกำรขึ้นทะเบียน 

 

กำรเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียน 

 

ส ำนักงำนจะเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษำ ดังนี้ 

 

1. ท่ีปรึกษำอิสระหรือท่ีปรึกษำนิติบุคคลยื่นเอกสำรอันเป็นเท็จเพื่อประกอบกำรพิจำรณำขึ้นทะเบียน ก ำหนดระดับหรือสำขำ 



 

2. หน่วยงำนของรัฐแจ้งว่ำท่ีปรึกษำอิสระหรือท่ีปรึกษำนิติบุคคลยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ 

 

3. ท่ีปรึกษำอิสระหรือท่ีปรึกษำนิติบุคคลท่ีถูกปรับลดระดับจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของท่ีปรึกษำ 

 

ท่ีปรึกษำอิสระหรือท่ีปรึกษำนิติบุคคลท่ีถูกเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียน จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบก ำหนดสองปีนับแต่วันท่ีถูก

เพิกถอน 

 

กำรยกเลิกกำรขึ้นทะเบียน 

 

1. ส ำนักงำนจะยกเลิกกำรขึ้นทะเบียนเป็นท่ีปรึกษำหรือสำขำ ในกรณีท่ีปรึกษำขำดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ำมของกำรขึ้น

ทะเบียนท่ีปรึกษำ 

 

2. ท่ีปรึกษำอิสระและท่ีปรึกษำนิติบุคคลท่ีมีควำมประสงค์จะยกเลิกทะเบียนท่ีปรึกษำ หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนเลิกกิจกำร ให้มี

หนังสือแจ้งให้ส ำนักงำนทรำบเพื่อยกเลิกกำรขึ้นทะเบียน 

 

 

 

ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมผลงำนที่ปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำ 

 

1. ผู้ยื่นค ำขอศึกษำหลักเกณฑ์/จัดเตรียมเอกสำร และกรอกข้อมูลผ่ำน www.consultant.pdmo.go.th และส่งข้อมูล (Submit) 

พร้อม Upload เอกสำรตำมท่ีก ำหนดผ่ำนทำงระบบดังกล่ำว 

 

2. เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและเอกสำร หำกไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งให้แก้ไขผ่ำนทำง

ระบบสนทนำ (Chat Box) หรือโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ให้ด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง มิฉะนั้น

เจ้ำหน้ำท่ีจะส่งเรื่องคืนและข้อมูลจะถูกลบจำกระบบ 

 

หมำยเหตุ: 

 

*ท่ีปรึกษำนิติบุคคลท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรท่ีปรึกษำหรือเพิ่มเติมข้อมูลอ่ืน ให้แจ้งข้อมูลให้ส ำนักงำนทรำบผ่ำนทำงระบบ

ภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 

 

*หำกกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรท่ีปรึกษำมีผลให้ท่ีปรึกษำนิติบุคคลขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือมีผลท ำให้ต้องปรับลดระดับ

หรือสำขำของท่ีปรึกษำนิติบุคคล ให้นิติบุคคลด ำเนินกำรแก้ไขให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวให้แล้วเสร็จและแจ้งให้

ส ำนักงำนทรำบภำยใน 90 วัน นับแต่วันท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือก่อนวันที่จะมีกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงท่ีปรึกษำกับหน่วยงำน

ของรัฐ หำกท่ีปรึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้ ส ำนักงำนจะปรับลดระดับหรือสำขำท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

 

*กำรเพิ่มเติมประสบกำรณ์โครงกำรของท่ีปรึกษำอิสระหรือท่ีปรึกษำนิติบุคคลให้แจ้งให้ส ำนักงำนทรำบเป็นรำยไตรมำส โดย

ด ำเนินกำรผ่ำนทำงระบบ ก ำหนดมูลค่ำของโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท 

 

*ส ำเนำสัญญำจ้ำงและหนังสือรับรองผลงำน สำมำรถส่งเอกสำรได้ 3 ช่องทำง คือ 1) Upload ผ่ำนทำงระบบ 2) ส่งทำง

ไปรษณีย์ และ 3) ส่งด้วยตนเอง กรณีส่งทำงไปรษณีย์ และส่งด้วยตนเอง ต้องแนบหนังสือแสดงควำมประสงค์ขอขึ้นทะเบียนที่

ปรึกษำมำด้วย 

 

3. เมื่อข้อมูลและเอกสำรครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะรับเรื่องเข้ำระบบสำรบรรณ และด ำเนินกำรอนุมัติกำรเพิ่มเติมผลงำนที่

ปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำในระบบ 

 

4. ผู้ยื่นค ำขอจะได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบผ่ำนทำง e-mail และ SMS โดยส ำนักงำนจะจัดส่งหนังสือแจ้งผลกำรเพิ่มเติม

ผลงำนท่ีปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำ และ/หรือหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำให้ทำงไปรษณีย์ ท้ังนี้ผู้ยื่นค ำขอ



สำมำรถตรวจสอบหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนได้จำกในระบบ 

 

หมำยเหตุ: หำกประสงค์จะรับหนังสือรับรองกำรเพิ่มเติมผลงำนที่ปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำด้วยตนเอง ผู้มีอ ำนำจลง

นำมต้องมำรับด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนรับแทน 

 

5. ส ำนักงำนจะเพิ่มเติมผลงำนท่ีปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำของท่ีปรึกษำอิสระหรือท่ีปรึกษำนิติบุคคลแล้วแต่กรณี ให้

แล้วเสร็จภำยใน 28 วัน นับแต่วันที่เอกสำรครบถ้วนและถูกต้อง 

 

6. เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบคุณสมบัติของท่ีปรึกษำอิสระและท่ีปรึกษำนิติบุคคลให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขท่ีกฎหมำยก ำหนด ให้ท่ีปรึกษำอิสระและท่ีปรึกษำนิติบุคคลรำยงำนข้อมูลสถำนะกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำท่ีเป็น

ปัจจุบัน ให้ส ำนักงำนทรำบทุกรอบระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันท่ีออกหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำฉบับล่ำสุด โดยผ่ำนทำง

ระบบ www.consultant.pdmo.go.th ตำมประกำศส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ เรื่อง กำรก ำหนดจรรยำบรรณที่ปรึกษำ วิธีกำร

และขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2560 

 

**ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชน

เรียบร้อยแล้ว 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
www.consultant.pdmo.go.th /เว็บไซท์และช่องทำงออนไลน์ 
(หมำยเหตุ: (สอบถำมข้อมูลวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลำ 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. (มีพักเท่ียง) ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด))  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรตลอด 24 
ชั่วโมง 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ ชั้น 32 อำคำร
ทิปโก้ โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5001 5714-5719 และ 5740/

โทรศัพท์ 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 28 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
(หมำยเหตุ: (ข้อมูลและเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง))  

1 วัน ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
(หมำยเหตุ: (ข้อมูลและเอกสำรไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้
ด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
มิฉะนั้นเจ้ำหน้ำท่ีจะส่งเรื่องคืนและข้อมูลจะถูกลบจำกระบบ))  

0 วัน ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เมื่อข้อมูลและเอกสำรครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะรับเรื่อง
เข้ำระบบสำรบรรณ และด ำเนินกำรอนุมัติกำรเพิ่มเติมผลงำนท่ี

ปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำในระบบ 
(หมำยเหตุ: -)  

20 วัน ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ส ำนักงำนออกหนังสือแจ้งผลกำรเพิ่มเติมผลงำนท่ีปรึกษำ/
เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำ และ/หรือหนังสือรับรองกำรขึ้น

ทะเบียนท่ีปรึกษำ 
(หมำยเหตุ: -)  

4 วัน ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

5) - 

กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
เจ้ำหน้ำท่ีจะส่งข้อควำมแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบผ่ำนทำง e-

mail และ SMS รวมท้ัง Upload หนังสือแจ้งผลกำรเพิ่มเติม
ผลงำนท่ีปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำ และ/หรือหนังสือ

รับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำเข้ำสู่ระบบ และจัดส่งหนังสือ
ดังกล่ำวให้ทำงไปรษณีย์  

(หมำยเหตุ: (หำกประสงค์จะรับหนังสือรับรองกำรเพิ่มเติม
ผลงำนท่ีปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำด้วยตนเอง ผู้มี
อ ำนำจลงนำมต้องมำรับด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอ ำนำจให้
บุคคลอ่ืนรับแทน))  

3 วัน ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ ((เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกลำงด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธี
บริกำรข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service)) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

ใบส ำคัญกำรเปล่ียนชื่อ-ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ท่ีปรึกษำอิสระ หรือบุคลำกรท่ีปรึกษำ ลงนำมรับรองส ำเนำ
ตนเอง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

หนังสือเดินทำง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีบุคคลต่ำงด้ำว ลงนำมรับรองส ำเนำตนเอง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีห้ำงหุ้นส่วน/บริษัท 1. รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลง

นำม และประทับตรำ (ถ้ำมี) 2. นำยทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

เอกสำรแสดงวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งในกำรเป็นท่ีปรึกษำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((กรณีห้ำงหุ้นส่วน/บริษัท) 

1. รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี) 

2. นำยทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

6) 

 

หนังสือบริคณห์สนธิ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีบริษัท 

1. รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี) 
2. นำยทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 

 

หนังสือแสดงรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจ ำกัด 
1. รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี) 

2. นำยทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

8) 

 

หนังสือแสดงรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีบริษัทมหำชนจ ำกัด ไม่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
1. รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี)   

2. นำยทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

9) 
 

ใบสรุปหุ้น แสดงกำรกระจำย กำรถือหุ้นตำมสัญชำติ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทมหำชนจ ำกัด จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

1. รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี) 

2. นำยทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

10) 

 

ข้อบังคับและสิทธิ์ในกำรออกเสียง (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีบริษัท 

1. รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี) 
2. นำยทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

11) 

 

เอกสำรกำรจัดตั้งนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีมูลนิธิ สมำคม สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรของรัฐ 
รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี)) 

- 

12) 

 

ระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีมูลนิธิ สมำคม สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรของรัฐ 
รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี)) 

- 

13) 

 

รำยชื่อกรรมกำร/ผู้บริหำร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีมูลนิธิ สมำคม สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรของรัฐ 

รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี)) 

- 

14) 

 

หนังสือ/ค ำส่ังแต่งตั้ง ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีมูลนิธิ สมำคม สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรของรัฐ 

รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี)) 

- 

15) 

 

บัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมูลนิธิ สมำคม สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรของรัฐ 

รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี)) 

กรมสรรพำกร 

16) 

 

ใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนด้ำว 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี)) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

17) 

 

หนังสือแสดงควำมประสงค์กำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (1. Download แบบฟอร์มจำกเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 
2. กรณีนิติบุคคล ผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ (ถ้ำมี)) 

ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

18) 

 

ใบปริญญำบัตร หรือใบแสดงผลกำรศึกษำ (ทุกระดับปริญญำ) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ท่ีปรึกษำอิสระ หรือบุคลำกรท่ีปรึกษำ ลงนำมรับรองส ำเนำ
ตนเอง) 

- 

19) 

 

หนังสือรับรองคุณสมบัติกำรเป็นท่ีปรึกษำอิสระ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (Download แบบฟอร์มจำกเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ) 

ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 

20) 
 

ประวัติบุคลำกรท่ีปรึกษำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. Download แบบฟอร์มจำกเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 

2. ท่ีปรึกษำอิสระ หรือบุคลำกรท่ีปรึกษำ ลงนำมรับรองส ำเนำตนเอง) 

ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 

21) 
 

สัญญำจ้ำงท่ีปรึกษำ ส ำเนำใบส่ังซื้อส่ังจ้ำงเก่ียวกับกำรเป็นท่ี
ปรึกษำ (ถ้ำมี) โดยต้องเป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ระบุ

ลักษณะงำน วัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำง
ละเอียด บุคลำกรท่ีด ำเนินโครงกำร จ ำนวนคน-เดือน (Man-

month) และอัตรำค่ำจ้ำง ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  และมูลค่ำ

ตำมสัญญำจ้ำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- กรณีสัญญำจ้ำงช่วง ต้องมีหนังสือยินยอมจำกผู้รับจ้ำง ให้

ผู้รับจ้ำงช่วงใช้ผลงำนดังกล่ำว โดยมีกำรลงนำมของท้ัง 2 ฝ่ำย และ
ประทับตรำ (ถ้ำมี) 

- กรณีสัญญำจ้ำงท่ีร่วมกันท ำหลำยฝ่ำย ต้องมีส ำเนำสัญญำจ้ำงตลอดจน

หนังสือระบุชื่อโครงกำร ลักษณะงำน วัตถุประสงค์ และขอบเขตกำร
ด ำเนินโครงกำรโดยละเอียดเฉพำะงำนท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน ) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองผลงำนจำกหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (1. ท่ีปรึกษำอิสระ ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2.ท่ีปรึกษำนิติบุคคล รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม และประทับตรำ 

(ถ้ำมี)) 

- 

23) 
 

ใบอนุญำตในกำรประกอบวิชำชีพ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. ท่ีปรึกษำอิสระ หรือบุคลำกรท่ีปรึกษำ ลงนำมรับรอง

ส ำเนำตนเอง 

2. ท่ีปรึกษำนิติบุคคล รับรองส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมและประทับตรำ 
(ถ้ำมี)) 

- 

24) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (1. Download แบบฟอร์มจำกเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 
2. แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 

พร้อมลงนำมและประทับตรำ (ถ้ำมี)) 

ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษำ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) หน่วยงำนต้นสังกัด ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง โทรศัพท์ 0 2265 8050 หรือ 0 2271 7999 

(หมำยเหตุ: -)  
2) ไปรษณีย์ ส่งถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ อำคำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 

กระทรวงกำรคลัง ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

(หมำยเหตุ: -)  
3) เจ้ำหน้ำท่ีรับเรื่องร้องเรียน ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5102 

โทรสำร 0 2273 9167 

(หมำยเหตุ: -)  
4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 

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

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือกำรเพิ่มเติมผลงำนที่ปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำ (e-Book) 

(หมำยเหตุ: (สำมำรถ Download ได้ท่ี www.consultant.pdmo.go.th เมนูหลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียน / 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ / คู่มือกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ))  

2) ตัวอย่ำงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) หนังสือแสดงควำมประสงค์ 

(หมำยเหตุ: (สำมำรถ Download แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ได้ท่ี www.consultant.pdmo.go.th ใน
ขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ ในแถบท่ี 5 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ))  

3) ตัวอย่ำงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) หนังสือมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหตุ: (สำมำรถ Download แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ได้ท่ี www.consultant.pdmo.go.th ใน
ขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ ในแถบท่ี 5 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ))  

4) ตัวอย่ำงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ประวัติบุคลำกรท่ีปรึกษำ 

(หมำยเหตุ: (สำมำรถ Download แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ได้ท่ี www.consultant.pdmo.go.th ใน
ขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ ในแถบท่ี 5 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ))  

5) ตัวอย่ำงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) หนังสือรับรองคุณสมบัติกำรเป็นท่ีปรึกษำอิสระ 

(หมำยเหตุ: (สำมำรถ Download แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ได้ท่ี www.consultant.pdmo.go.th ใน
ขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ ในแถบท่ี 5 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ))  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: กำรเพิ่มเติมผลงำนท่ีปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำ  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ ส ำนักงำนบริหำรหนี้

สำธำรณะ 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 



หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ พ.ศ. 2560  
  

2)ประกำศส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ เรื่อง กำรก ำหนดจรรยำบรรณที่ปรึกษำ วิธีกำรและขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ 
(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2562  

  

3)ประกำศส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ เรื่อง กำรก ำหนดจรรยำบรรณที่ปรึกษำ วิธีกำรและขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ 
ลงวันท่ี 25 สิงหำคม 2560  

ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนกลำง 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนท่ี

ปรึกษำ พ.ศ. 2560 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 40.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 16 

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 30 

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 2 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส ำเนำคู่มือประชำชน] กำรเพิ่มเติมผลงำนท่ีปรึกษำ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรึกษำ 

30/06/2562 13:34 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนยก์ลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 26/09/2562 


