ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง การกาหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา วิธีการ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
อาศัยอานาจตามความในข้อ 2 ข้อ 8 ข้อ 14 ข้อ ๑๘ และข้อ 19 แห่งกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การกาหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา วิธีการ
และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(2) ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การกาหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา วิธีการ
และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
การเพิ่มเติมผลงาน หรือการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
“ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ 3 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลยึดถือและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการเป็นที่ปรึกษา ดังนี้
(1) การสั่งสมความชานาญในวิชาชีพที่ปรึกษา (Experience) ต้องปฏิบัติงานด้วยความขยัน
หมั่น เพีย ร ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต ใช้ความรู้ ความสามารถอย่า งเต็ มที่ ตลอดจนสั่ งสมความช านาญให้ เป็น ไปตา ม
มาตรฐานวิชาชีพอยู่เสมอ
(2) การจัดหาและจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นจริง (Provide information) ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นจริง ไม่ปรุงแต่ง ปิดบัง หรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งขัดต่อ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา
(3) การให้คาปรึกษาด้วยความยุติธรรมและไม่เอนเอียง (Equitable) ต้องให้ความคิดเห็น
อย่างอิสระบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ปราศจากอคติและความลาเอียง แม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะขัดกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ
(4) การรับผิดชอบต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อการให้คาปรึกษา (Responsibility) ต้องปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบต่อคาแนะนาที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นในอนาคต ตลอดจนไม่กระทา
สิ่งใดที่ผิดไปจากมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด หรือพยายามฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
(5) ความโปร่งใสและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (Transparency) ต้องเปิดเผยขั้นตอน
และระยะเวลาการให้คาปรึกษาอย่างชัดเจน ไม่เสนอหรือรับข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นการได้มาซึ่งผลประโยชน์
ซึ่งจะนามาสู่การเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้

-2ข้อ 4 การกาหนดมูลค่าของโครงการที่จะนามาใช้เพื่อคานวณประสบการณ์โครงการของ
ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล โครงการนั้นจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ 5 การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ ที่ ป รึ ก ษากรอกข้ อ มู ล ผ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของศู น ย์ ข้ อ มู ล
(www.consultant.pdmo.go.th) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
(2) ให้ ที่ป รึ กษาบรรจุ ขึ้น (Upload) เอกสารตามรายการที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 ตามประเภทของที่ปรึกษา) เข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายใน
30 วัน นับแต่วันที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ทั้งนี้ หากไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าวข้อมูลจะถูกลบออก
จากระบบโดยอัตโนมัติ
(3) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารที่ยื่นตาม (2) หากเอกสารนั้น
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้ที่ปรึกษาดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากไม่ดาเนินการ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องคืนและข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากระบบ
(4) เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ที่ปรึกษาชาระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน
โดยสามารถบรรจุลง (Download) ใบแจ้งการชาระค่าธรรมเนียมจากระบบเครือข่ายสารสนเทศ และให้นา
แบบฟอร์มดังกล่าวไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ
เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้วให้ส่งหลักฐานดังกล่าวโดยการบรรจุขึ้น (Upload) เข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ทั้งนี้ หากที่ปรึกษาไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องคืนและข้อมูล นั้น
จะถูกลบออกจากระบบ
(5) เมื่อที่ป รึ กษาได้ดาเนินการตาม (4) แล้ ว ส านักงานจะแจ้งผลการพิจารณาพร้ อ มทั้ ง
ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึ กษานิติบุคคล แล้วแต่กรณี ให้ทราบภายใน
40 วัน นับแต่วันที่เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
ข้ อ 6 ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุค คลที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเพิ่ ม เติม ประสบการณ์
โครงการ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ ที่ ป รึ ก ษากรอกข้ อ มู ล ประสบการณ์ โ ครงการที่ ประสงค์ จ ะเพิ่ ม เติ ม ผ่ า นทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลเป็นรายไตรมาส (www.consultant.pdmo.go.th) และให้ที่ปรึกษาบรรจุขึ้น
(Upload) เอกสารตามรายการที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 3
ตามประเภทของที่ปรึกษา) เข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศดังกล่าว
(2) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารที่ยื่นตาม (1) หากเอกสารไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ให้ที่ปรึกษาดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากไม่ดาเนินการ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องคืนและข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากระบบ
(3) เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 40 วัน
นับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ในกรณีที่การเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวมีผลทาให้ต้องปรับเปลี่ยนระดับ
หรือสาขา สานักงานจะปรับเพิ่มระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ข้อ 7 ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ให้แจ้งข้อมูลให้สานักงานทราบ
ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล (www.consultant.pdmo.go.th) ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ที่ปรึกษากรอกข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศของศูนย์ข้อมูล (www.consultant.pdmo.go.th) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

-3(2) ให้ ที่ป รึ กษาบรรจุ ขึ้น (Upload) เอกสารตามรายการที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 4) เข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
ทั้งนี้ หากไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากระบบ
(3) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารที่ยื่นตาม (2) หากเอกสารไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ให้ที่ปรึกษาดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากไม่ดาเนินการ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องคืนและข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากระบบ
(4) เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ในกรณีที่
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวมีผลทาให้ต้องปรับเปลี่ยนระดับหรือสาขา สานักงานจะปรับเพิ่ มหรือลดระดับ
หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ข้อ 8 ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 6 ให้ที่ปรึกษาบรรจุขึ้น (Upload) เอกสารตามรายการที่กาหนดไว้แนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 5 ตามประเภทของที่ปรึกษา) เข้าสู่ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ (www.consultant.pdmo.go.th) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
เมื่อสานักงานได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวแล้ว จะแจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษา
นิติบุคคลทราบ
ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ในการกับกับติดตามและตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษา
นิติบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล
รายงานข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่เป็นปัจจุบัน ให้สานักงานทราบทุกรอบระยะเวลา 3 ปี นับแต่
วั น ที่ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นที่ ป รึ ก ษา โดยด าเนิ น การผ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
(www.consultant.pdmo.go.th) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ (1) (2) (3) และสานักงาน
จะแจ้งผลการพิจ ารณาให้ที่ป รึกษาอิส ระและที่ปรึกษานิติบุคคลทราบถึงผลการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้
หากที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลใดไม่รายงานข้อมูลข้างต้น และปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า
ข้อมูลไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ สานักงานจะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา และการที่
ไม่รายงานข้อมูลดังกล่าวสานักงานอาจใช้เป็นเงื่อนไขในการประเมินคุณภาพของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษา
นิติบุคคลได้
ข้อ 10 ในกรณีที่มีเหตุอันทาให้สานักงานไม่สามารถได้มาซึ่งรายการเอกสารจากการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (เอกสารหมายเลข 1 ถึงเอกสารหมายเลข 5) ให้สานักงานดาเนินการ
เรียกสาเนาบรรดาเอกสารจากที่ปรึกษาอิสระ ผู้มีอานาจกระทาการแทนที่ปรึกษานิติบุคคล และบุคลากรที่ปรึกษา
ให้บรรจุขึ้น (Upload) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาได้
ข้อ 11 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลนับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. 2564

(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)
ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เอกสารหมายเลข 1
รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาสาหรับที่ปรึกษาอิสระ
การขึ้น การเพิ่มเติม
การ
ทะเบียน ประสบการณ์ เปลี่ยนแปลง
รายการเอกสาร
โครงการ
หรือเพิ่มเติม
ข้อมูลอื่น*



1. หนังสือแสดงความประสงค์



2. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ รับรองสาเนาถูกต้อง
3. เอกสารของที่ปรึกษา



3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถ้ามี)
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว)


3.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาแสดงผลการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)


3.3 หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษาอิสระ


3.4 ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา


3.5 สาเนาใบประกอบวิชาชีพ เช่น ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
สถาปัตยกรรมควบคุม เป็นต้น


3.6 สาเนาใบอนุญาตหรือเห็นชอบให้ที่ปรึกษาต่างด้าวสามารถประกอบอาชีพหรือ
กิจการในประเทศไทยจากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบบ ต.3 / ต.7
- ใบอนุญาตอื่นๆ

3.7 สาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแต่กรณี เช่น สาเนาปริญญาบัตร
หรือสาเนาแสดงผลการศึกษา (เฉพาะที่เพิ่มเติม) เป็นต้น


4. หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
(ถ้ามี)


5. สาเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา สาเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา โดยต้องเป็น
(ถ้ามี)
โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ระบุลักษณะงาน วัตถุประสงค์ และขอบเขตการดาเนิน
โครงการอย่างละเอียด บุคลากรที่ดาเนินโครงการ จานวนคน-เดือน (Man-month)
อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาดาเนินโครงการ และมูลค่าตามสัญญาจ้าง
- กรณีสัญญาจ้างช่วง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างช่วงใช้ผลงาน
ดังกล่าว โดยมีการลงนามของทั้ง 2 ฝ่าย และประทับตรา (ถ้ามี)
- กรณีสัญญาจ้างที่ร่วมกันทาหลายฝ่าย ต้องมีสาเนาสัญญาจ้างตลอดจนหนังสือระบุ
ชื่อโครงการ ลักษณะงาน วัตถุประสงค์ และขอบเขตการดาเนินโครงการโดยละเอียด
เฉพาะงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
หมายเหตุ : รายการเอกสารลาดับที่ 1 - 4 ให้ที่ปรึกษาอิสระรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
* ข้อมูลอื่น เช่น เปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา เป็นต้น
รายการเอกสารที่ไม่ต้องบรรจุขึ้น (Upload) เข้าสู่ระบบ เนื่องจากสานักงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

-2เอกสารหมายเลข 2
รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนสาหรับที่ปรึกษานิติบุคคล
ที่ปรึกษานิติบุคคล
รายการเอกสาร
1. หนังสือแสดงความประสงค์
2. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
4. เอกสารของกรรมการผู้มีอานาจลงนามทุกราย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว)
5. สาเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
โดยต้องระบุวัตถุประสงค์การเป็นที่ปรึกษาอย่างชัดเจน
โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
6. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีบริษัท) โดยนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
7. สาเนาหนังสือแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) โดยนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
7.1 บริษัทจากัด ส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
7.2 บริษัทมหาชนจากัด
- กรณีจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ส่งสาเนาใบสรุปหุ้น
แสดงการกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ
- กรณีไม่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ส่งสาเนาบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (บมจ.006)
8. สาเนาข้อบังคับ และสิทธิในการออกเสียง โดยนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
9. สาเนาเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล โดยระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
การเป็นที่ปรึกษาให้ชัดเจน
10. สาเนาระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. สาเนารายชื่อกรรมการบริหาร
12. สาเนาหนังสือหรือคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
13. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากรหรือสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ห้าง
สถาบัน องค์กร
หุ้นส่วน/ มูลนิธิ สมาคม
การศึกษา ของรัฐ
บริษัท























































-3ที่ปรึกษานิติบุคคล
ห้าง
สถาบัน องค์กร
หุ้นส่วน/ มูลนิธิ สมาคม
การศึกษา ของรัฐ
บริษัท





14. สาเนาใบอนุญาตหรือเห็นชอบให้ที่ปรึกษาต่างด้าวสามารถประกอบอาชีพ
หรือกิจการในประเทศไทย จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบบ ต.3 / ต.7
- ใบอนุญาตอื่นๆ





15. สาเนาใบประกอบวิชาชีพนิติบุคคล เช่น ใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สถาปัตยกรรมควบคุม หรือใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
ทารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น





16. หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี)





17. สาเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา สาเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา
โดยต้องเป็นโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ระบุลักษณะงาน วัตถุประสงค์
และขอบเขตการดาเนินโครงการอย่างละเอียดบุคลากรที่ดาเนินโครงการ
จานวนคน-เดือน (Man-month) อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาดาเนินโครงการ
และมูลค่าตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี)
- กรณีสัญญาจ้างช่วง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างช่วง
ใช้ผลงานดังกล่าว โดยมีการลงนามของทั้ง 2 ฝ่าย และประทับตรา (ถ้ามี)
- กรณีสัญญาจ้างที่ร่วมกันทาหลายฝ่าย ต้องมีสาเนาสัญญาจ้าง ตลอดจน
หนั ง สื อ ระบุ ชื่ อ โครงการ ลั ก ษณะงาน วั ต ถุ ป ระสงค์ และขอบเขต
การด าเนิ น โครงการโดยละเอี ย ดเฉพาะงานที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจน
พร้อมทั้งรับรองความถูกต้อง





18. เอกสารบุคลากรที่ปรึกษา
18.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ
ชื่อสกุล (ถ้ามี)
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว)
18.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาแสดงผลการศึกษา
(ทุกระดับการศึกษา)
18.3 ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประสบการณ์
การเป็นทีป่ รึกษา
18.4 สาเนาใบประกอบวิชาชีพ เช่น ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นต้น
รายการเอกสาร

หมายเหตุ : รายการเอกสารลาดับที่ 1 - 16 ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
รายการเอกสารลาดับที่ 18 ให้บุคลากรที่ปรึกษารับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
รายการเอกสารที่ไม่ต้องบรรจุขึ้น (Upload) เข้าสู่ระบบ เนื่องจากสานักงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

-4เอกสารหมายเลข 3
รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ
ที่ปรึกษานิติบุคคล
รายการเอกสาร
1. หนังสือแสดงความประสงค์
2. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
4. เอกสารของกรรมการผู้มีอานาจลงนามทุกราย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว)
5. สาเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
โดยต้องระบุวัตถุประสงค์การเป็นที่ปรึกษาอย่างชัดเจน
โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
6. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีบริษัท) โดยนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
7. สาเนาหนังสือแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) โดยนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
7.1 บริษัทจากัด ส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
7.2 บริษัทมหาชนจากัด
- กรณีจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ส่งสาเนาใบสรุปหุ้น แสดง
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ
- กรณีไม่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ส่งสาเนาบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (บมจ.006)
8. สาเนาข้อบังคับ และสิทธิในการออกเสียง โดยนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
9. สาเนาเอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล โดยระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
การเป็นที่ปรึกษาให้ชัดเจน
10. สาเนาระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. สาเนารายชื่อกรรมการบริหาร
12. สาเนาหนังสือหรือคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
13. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากรหรือสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ห้าง
สถาบัน องค์กร
หุ้นส่วน/ มูลนิธิ สมาคม
การศึกษา ของรัฐ
บริษัท
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ห้าง
สถาบัน องค์กร
หุ้นส่วน/ มูลนิธิ สมาคม
การศึกษา ของรัฐ
บริษัท





14. สาเนาใบอนุญาตหรือเห็นชอบให้ที่ปรึกษาต่างด้าวสามารถประกอบอาชีพ
หรือกิจการในประเทศไทย จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบบ ต.3 / ต.7
- ใบอนุญาตอื่นๆ





15. สาเนาใบประกอบวิชาชีพนิติบุคคล เช่น ใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สถาปัตยกรรมควบคุม หรือใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
ทารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น





16. หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง





17. สาเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษา สาเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้างเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา
โดยต้องเป็นโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ระบุลักษณะงาน วัตถุประสงค์
และขอบเขตการดาเนินโครงการอย่างละเอียดบุคลากรที่ดาเนินโครงการ
จานวนคน-เดือน (Man-month) อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาดาเนินโครงการ
และมูลค่าตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี)
- กรณีสัญญาจ้างช่วง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างช่วง
ใช้ผลงานดังกล่าว โดยมีการลงนามของทั้ง 2 ฝ่าย และประทับตรา (ถ้ามี)
- กรณีสัญญาจ้างที่ร่วมกันทาหลายฝ่าย ต้องมีสาเนาสัญญาจ้าง ตลอดจน
หนั ง สื อ ระบุ ชื่ อ โครงการ ลั ก ษณะงาน วั ต ถุ ป ระสงค์ และขอบเขต
การด าเนิ น โครงการโดยละเอี ย ดเฉพาะงานที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจน
พร้อมทั้งรับรองความถูกต้อง





18. เอกสารบุคลากรที่ปรึกษา
18.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ
ชื่อสกุล (ถ้ามี)
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว)
18.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาแสดงผลการศึกษา
(ทุกระดับการศึกษา)
18.3 ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประสบการณ์
การเป็นทีป่ รึกษา
18.4 สาเนาใบประกอบวิชาชีพ เช่น ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นต้น
รายการเอกสาร

หมายเหตุ : รายการเอกสารลาดับที่ 1 - 16 ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
รายการเอกสารลาดับที่ 18 ให้บุคลากรที่ปรึกษารับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
รายการเอกสารที่ไม่ต้องบรรจุขึ้น (Upload) เข้าสู่ระบบ เนื่องจากสานักงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

-6เอกสารหมายเลข 4
รายการเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา
ที่ปรึกษานิติบุคคล
รายการเอกสาร
1. หนังสือแสดงความประสงค์
2. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
4. เอกสารของกรรมการผู้มีอานาจลงนามทุกราย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว)
5. สาเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
โดยต้องระบุวัตถุประสงค์การเป็นที่ปรึกษาอย่างชัดเจน
โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
6. สาเนาระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. สาเนาหนังสือหรือคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
8. เอกสารบุคลากรที่ปรึกษา
8.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ
ชื่อสกุล (ถ้ามี)
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว)
8.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาแสดงผลการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)
8.3 ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประสบการณ์
การเป็นทีป่ รึกษา
8.4 สาเนาใบประกอบวิชาชีพ เช่น ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นต้น

ห้าง
สถาบัน องค์กร
หุ้นส่วน/ มูลนิธิ สมาคม
การศึกษา ของรัฐ
บริษัท









































หมายเหตุ : รายการเอกสารลาดับที่ 1 - 7 ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
รายการเอกสารลาดับที่ 8 ให้บุคลากรที่ปรึกษารับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
รายการเอกสารที่ไม่ต้องบรรจุขึ้น (Upload) เข้าสู่ระบบ เนื่องจากสานักงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

-7เอกสารหมายเลข 5
รายการเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่น
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา
ที่ปรึกษานิติบุคคล
รายการเอกสาร
1. หนังสือแสดงความประสงค์
2. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั
โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
4. เอกสารของกรรมการผู้มีอานาจลงนามทุกราย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว)
5. สาเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
โดยต้องระบุวัตถุประสงค์การเป็นที่ปรึกษาอย่างชัดเจน
โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
6. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีบริษัท) โดยนายทะเบียนรับรอง
ไม่เกิน 6 เดือน
7. สาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแต่กรณี
เช่น สาเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงชื่อ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็นต้น
8. สาเนาหนังสือหรือคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

ห้าง
สถาบัน องค์กร
หุ้นส่วน/ มูลนิธิ สมาคม
การศึกษา ของรัฐ
บริษัท









































หมายเหตุ : รายการเอกสารลาดับที่ 1 - 8 ให้ผู้มีอานาจลงนามผูกพันรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
รายการเอกสารที่ไม่ต้องบรรจุขึ้น (Upload) เข้าสู่ระบบ เนื่องจากสานักงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

