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คู่มือส าหรับประชาชน: การจด/ต่อ/เพิ่มเตมิผลงานท่ีปรึกษาไทย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
กระทรวง:กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การจด/ตอ่/เพิ่มเตมิผลงานท่ีปรึกษาไทย 

2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

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

1) ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเตมิ 

6. ผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์และ 
       วิธีการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย พ.ศ. 2554  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ     30 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 150  งาน 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 200  งาน  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 100  งาน  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจด/ตอ่/เพิ่มเตมิผลงานท่ีปรึกษาไทย   
11. ช่องทางการให้บริการ 

 1) สถานที่ให้บริการ  ศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษาไทย ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ อาคารทิปโก้ ชัน้ 32 ถนนพระรามท่ี 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์: 0 2271 7999 ตอ่ 5714-5719/ตดิตอ่ด้วย
ตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
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2)  สถานที่ให้บริการ ไปรษณีย์ถึงศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษาไทย ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ อาคารทิปโก้ ชัน้ 32  
     ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400/ ไปรษณีย์ 

          ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา       
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

การจด/ตอ่/เพิ่มเตมิผลงานท่ีปรึกษาไทย 
1. ประเภทของท่ีปรึกษาไทย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ท่ีปรึกษาอิสระ และท่ีปรึกษานิตบิคุคล ซึง่คณุสมบตัขิอง
แตล่ะประเภทท่ีปรึกษา ดงันี ้
         ท่ีปรึกษาอิสระ จะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
         1) เป็นผู้ มีสญัชาตไิทย 
         2) ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้วมากกวา่ 10 ปี 5 ปี และ 3 ปี 
ตามล าดบั จากสถาบนัการศกึษาท่ีส านกังาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษาในสาขาท่ี
เก่ียวข้องมากกว่ากึ่งหนึง่ของแตล่ะระดบัการศกึษาข้างต้น 
        3) ไมเ่ป็นข้าราชการ พนกังานราชการ พนกังาน เจ้าหน้าท่ี หรือลกูจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
ห้างหุ้นสว่น บริษัท มลูนิธิ สมาคม หรือหนว่ยงานอ่ืนใดแล้วแตก่รณี 
       ท่ีปรึกษานิตบิคุคล จะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
       1) จดทะเบยีนในประเทศไทย และต้องมีวตัถปุระสงค์ในการเป็นท่ีปรึกษา 
       2) ต้องมีทนุจดทะเบียนตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป 
       3) ต้องมีจ านวนหุ้นของผู้ มีสญัชาตไิทยถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ซึง่มีสิทธิในการออกเสียงและจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 
       4) ต้องมีกรรมการและกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนัเป็นผู้ มีสญัชาตไิทยมากกวา่กึ่งหนึง่ 
       5) ต้องมีบคุลากรท่ีปรึกษาท่ีมีสญัชาตไิทยไมน้่อยกว่า 2 คน และต้องเป็นผู้ มีสญัชาตไิทยมากกวา่กึ่งหนึง่ของ
จ านวนบคุลากรท่ีปรึกษาทัง้หมด 
ข้อ 2) และ 3) มิให้ใช้บงัคบักบัสถาบนัการศกึษา มลูนิธิ หรือสมาคม 
2. สาขาท่ีปรึกษาท่ีจดทะเบียน 
     ศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษาไทยรับจดทะเบียนให้ท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบคุคลใดเป็นท่ีปรึกษาในสาขาใด  
สาขาหนึง่ หรือหลายสาขา ดงัตอ่ไปนี ้
        1)  สาขาเกษตรและพฒันาชนบท (Agriculture and Rural Development Sector: AG) 
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2)  สาขาอตุสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry Development Sector: CO) 
3)  สาขาการศกึษา (Education Sector: ED) 
4)  สาขาพลงังาน (Energy Sector: EG) 
5)  สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV) 
6)  สาขาการเงิน (Financial Sector: FI) 
7)  สาขาสาธารณสขุ (Health Sector: HE) 
8)  สาขาอตุสาหกรรม (Industry Sector: IN) 
9)  สาขาประชากร (Population Sector: PO) 
10) สาขาการส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication Sector: TE) 
11) สาขาการท่องเท่ียว (Tourism Sector: TO) 
12) สาขาคมนาคมขนสง่ (Transportation Sector: TR) 
13) สาขาพฒันาเมือง (Urban Development Sector: UD) 
14) สาขาการประปาและสขุาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS) 
15) สาขาเบด็เตล็ด (Miscellaneous Sector: MS) 

3. เง่ือนไขการได้รับสาขา 
    ส านกังานจะจดทะเบียนให้เป็นท่ีปรึกษาอิสระในสาขาใดนัน้ ท่ีปรึกษาอิสระจะต้องมีประสบการณ์โครงการ 
ในสาขาเดียวกนัไมน้่อยกวา่ 3 โครงการท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    ส านกังานจะจดทะเบียนให้เป็นท่ีปรึกษานิติบคุคลในสาขาใดนัน้ จะพิจารณาจากเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี  ้
       1) วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ท่ีปรึกษานิติบคุคลต้องมีความสอดคล้องกบัสาขาท่ีจะรับจดทะเบียน 
       2) ต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขาเดียวกนัไมน้่อยกว่า 3 โครงการ ท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
       3) ต้องมีบคุลากรท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญโดยตรงในแตล่ะสาขาไมน้่อยกว่า 1 คน 
 
หมายเหตุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ี
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนค าขอกรอกข้อมลู 
การลงทะเบียนผ่านทาง
เว็บไซต์ของศนูย์ข้อมลู 
ท่ีปรึกษาไทย 
(www.thaiconsult.pdmo.
go.th) ให้ครบทกุขัน้ตอน 
และจดัสง่หนงัสือแจ้ง 
ความประสงค์ เอกสาร  
และหลกัฐานประกอบการ
จด/ตอ่/เพิ่มเตมิผลงาน 
ท่ีปรึกษาไทยด้วยตวัเอง    
หรือทางไปรษณีย์ มาท่ี 
ศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษาไทย
ภายใน 3 วนั หลงัจาก
ลงทะเบียนผา่นเว็บไซต์ 
ทัง้นี ้หากเอกสาร/หลกัฐาน
ไมค่รบถ้วน ศนูย์ข้อมลู 
ท่ีปรึกษาไทย อาจจะ 
ไมพ่ิจารณาค าขอก็ได้ 
 

1 วนั 
 

กระทรวงการคลงั 
ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ 
ศนูย์ข้อมลู                 
ท่ีปรึกษาไทย 

(1. กรณีสง่
เอกสารด้วยตวัเอง 
ผู้สง่ต้องเป็น 
ผู้ มีอ านาจลงนาม
หรือบคุคลท่ีได้รับ
มอบอ านาจ
เทา่นัน้ หากพบว่า
เอกสาร/หลกัฐาน 
ไมค่รบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีจะแจ้ง
ให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ทราบ ณ วนัท่ีมา
ย่ืน  
2. กรณีสง่เอกสาร
ทางไปรษณีย์  
ผู้สง่จะต้อง
ตรวจสอบเอกสาร/
หลกัฐานให้
ครบถ้วน  
หากพบว่า 
ไมค่รบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีจะแจ้ง
ให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ 
ณ วนัท่ีเจ้าหน้าท่ี
ได้รับเอกสาร/
หลกัฐานผา่นทาง
โทรศพัท์ โทรสาร 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หรือ Email  
3. กรณีเอกสาร/ 
หลกัฐานไม่
ครบถ้วน ผู้ ย่ืน 
ค าขอต้องสง่
เอกสาร/หลกัฐาน
เพิ่มเตมิภายใน 
15 วนั นบัจาก
วนัท่ีได้รับแจ้ง 
จากเจ้าหน้าท่ี) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการ
พิจารณาค าขอการจด/ตอ่/
เพิ่มเตมิผลงานท่ีปรึกษา
ไทย โดยตรวจสอบข้อมลู
จากเว็บไซต์กบัเอกสาร/
หลกัฐานท่ีย่ืน เพ่ือพิจารณา
อนมุตัิ/ไมอ่นมุตั ิผา่นทาง
เว็บไซต์ของศนูย์ข้อมลู 
ท่ีปรึกษาไทย 
 

22 วนั 

 
 

กระทรวงการคลงั 
ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ 
ศนูย์ข้อมลู                 
ท่ีปรึกษาไทย 

(หากพบว่าข้อมลู
ในเว็บไซต์ 
ไมถ่กูต้อง 
เจ้าหน้าท่ีจะแจ้ง
ให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ 
และเปิดการแก้ไข
ข้อมลูในเว็บไซต์ 
ผู้ ย่ืนค าขอต้อง
ด าเนินการแก้ไข
ภายใน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าท่ี) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ส านกังานบริหาร 
หนีส้าธารณะออกหนงัสือ
รับรองการจด/ตอ่/เพิ่มเตมิ
ผลงานท่ีปรึกษาไทย และ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืน
ค าขอทราบ และให้มารับ

7 วนั 

 
 

กระทรวงการคลงั 
ส านกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ 
ศนูย์ข้อมลู                 
ท่ีปรึกษาไทย 

 

(1. ศนูย์ข้อมลู 
ท่ีปรึกษาไทย 
จะจดัเก็บเอกสาร/
หลกัฐานไว้
บางสว่น เพ่ือเป็น
หลกัฐาน 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หนงัสือรับรอง การจด/ตอ่/
เพิ่มเตมิผลงานท่ีปรึกษาไทย 
และหลกัฐาน โดยผู้ รับ
เอกสารต้องเป็นผู้ มีอ านาจ
ลงนามหรือบคุคลท่ีได้รับ
มอบอ านาจเทา่นัน้ 
 

2. หากผู้ ย่ืนค าขอ
ไมม่ารับเอกสาร/
หลกัฐานคืน
ภายใน 60 วนั
หลงัจากท่ี
เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้
ทราบ ศนูย์ข้อมลู
ท่ีปรึกษาไทย 
จะถือวา่ผู้ ย่ืนค า
ขอไมป่ระสงค์ท่ี 
จะรับเอกสาร/
หลกัฐานคืน และ
ศนูย์ข้อมลู 
ท่ีปรึกษาไทย 
จะน าเข้าสู่
กระบวนการ
ท าลายเอกสาร
ตอ่ไป) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 30 วนั 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ท่ีปรึกษาอิสระ
และบคุลากรของ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ท่ีปรึกษานิตบิคุคล 
กรณีเป็นบคุลากร
ของท่ีปรึกษา 
นิตบิคุคล จะต้อง
ลงนามโดย  
1. บคุลากร 
ท่ีปรึกษา และ 
2. ผู้ มีอ านาจลง
นาม พร้อมกบั 
ประทบัตรา) 

2) ทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ท่ีปรึกษาอิสระ
และบคุลากรของ
ท่ีปรึกษานิตบิคุคล 
กรณีเป็นบคุลากร
ของท่ีปรึกษา 
นิตบิคุคล จะต้อง
ลงนามโดย  
1. บคุลากร 
ท่ีปรึกษา และ 
2. ผู้ มีอ านาจลง
นาม พร้อมกบั 
ประทบัตรา)  
 
 
 

3) หนงัสือรับรอง 
นิตบิคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีเป็น 
ห้างหุ้นสว่น/
บริษัท หนงัสือต้อง
ระบวุตัถปุระสงค์
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ของการจดัตัง้การ
เป็นท่ีปรึกษาให้
ชดัเจนนาย
ทะเบียนรับรองไม่
เกิน 6 เดือน และ
ลงนามโดยผู้ มี
อ านาจลงนาม 
และประทบัตรา) 
 

4) หนงัสือบริคณห์สนธิ 
(กรณีบริษัท) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (ลงนามโดยผู้ มี
อ านาจลงนาม 
และประทบัตรา) 

5) หนงัสือแสดงรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบั 
และสิทธ์ิในการออก
เสียงของบริษัท 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีเป็นบริษัท
จ ากดั ต้องสง่
บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น หรือส าเนา
บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น (บอจ. 5)  
นายทะเบียน
รับรองไมเ่กิน  
6 เดือน 
กรณีเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั  
ต้องสง่ส าเนา
บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น หรือบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทมหาชน
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

จ ากดั (บมจ.006) 
และนายทะเบียน
รับรองไมเ่กิน         
6 เดือน) 

6) บตัรประจ าตวั        
ผู้ เสียภาษีอากร 
(กรณีเป็นท่ีปรึกษา              
นิตบิคุคล) 

กรมสรรพากร 0 1 ฉบบั (ลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจลงนาม 
และประทบัตรา) 

7) ใบทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
(กรณีเป็นท่ีปรึกษา              
นิตบิคุคล) 

กรมสรรพากร 0 1 ฉบบั (ลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจลงนาม 
และประทบัตรา) 

8) เอกสารการจดัตัง้นิติ
บคุคล  

- 0 1 ชดุ (เอกสารออกตาม
กฎหมายจดัตัง้ 
กรณีเป็นมลูนิธิ 
สมาคม และ
สถาบนัการศกึษา 
ให้ระบรุายละเอียด
การจดัตัง้ 
วตัถปุระสงค์ของ
การเป็นท่ีปรึกษา
ให้ชดัเจน ลงนาม
โดยผู้ มีอ านาจ 
ลงนาม และ
ประทบัตรา) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

9) หนงัสือ/ค าสัง่แตง่ตัง้
ผู้ มีอ านาจลงนาม 
(กรณีเป็นมลูนิธิ 
สมาคม และ
สถาบนัการศกึษา) 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจลงนาม 
และประทบัตรา) 

10) ระเบียบ/ข้อบงัคบั 
ท่ีเก่ียวข้อง  
(กรณีเป็นมลูนิธิ 
สมาคม และ
สถาบนัการศกึษา) 

- 0 1 ฉบบั ( ลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจลงนาม 
และประทบัตรา) 

 
 

11) รายช่ือกรรมการ/
ผู้บริหาร (กรณีเป็น
มลูนิธิ สมาคม และ
สถาบนัการศกึษา) 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจลงนาม 
และประทบัตรา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) หนงัสือแสดง
ความประสงค์
การจด/ตอ่/
เพิ่มเตมิผลงาน 
ท่ีปรึกษาไทย 

- 1 0 ฉบบั (ลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจลงนาม 
และประทบัตรา) 

2) หนงัสือรับรอง
การการจด/ตอ่/
เพิ่มเตมิผลงาน 
ท่ีปรึกษาไทย 
ฉบบัลา่สดุ  

- 0 1 ฉบบั (กรณีตอ่/เพิ่มเตมิ
ผลงาน  
หากหนงัสือรับรอง
สญูหายต้องแนบ
หนงัสือแจ้งความ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

แทน ลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจลงนาม 
และประทบัตรา) 

3) รูปถ่าย ขนาด 1 
นิว้ 

- 1 0 ฉบบั (ท่ีปรึกษาอิสระ 
และบคุลากรของ
ท่ีปรึกษานิติ
บคุคล) 

4) ปริญญาบตัร 
หรือใบแสดงผล
การศกึษา  
(ทกุระดบั
การศกึษา) 

- 0 1 ชดุ ( ท่ีปรึกษาอิสระ
และบคุลากรของ
ท่ีปรึกษานิตบิคุคล 
(กรณีเป็นบคุลากร
ของท่ีปรึกษา 
นิตบิคุคล จะต้อง
ลงนามโดย  
1. บคุลากร 
ท่ีปรึกษา และ 
2. ผู้ มีอ านาจ 
ลงนาม พร้อมกบั 
ประทบัตรา)) 

5) หนงัสือรับรอง
คณุสมบตัิ 
การเป็นท่ีปรึกษา
อิสระ 

- 1 0 ชดุ (ระบ/ุรับรองวา่ 
ไมเ่ป็นข้าราชการ 
พนกังานราชการ 
พนกังาน 
เจ้าหน้าท่ี หรือ
ลกูจ้าง 
ในหนว่ยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ห้างหุ้นสว่น 
บริษัท มลูนิธิ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

สมาคม หรือ
หนว่ยงานอ่ืนใด) 

6) ประวตัิ 
การท างานโดย
ละเอียด ระบุ
ต าแหนง่งาน 
ลกัษณะงาน วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมต้น
และสิน้สดุงาน 

- 0 1 ชดุ (ท่ีปรึกษาอิสระ 
และบคุลากรของ
ท่ีปรึกษานิตบิคุคล 
(กรณีเป็นบคุลากร
ของท่ีปรึกษานิติ
บคุคล จะต้องลง
นามโดย  
1. บคุลากร 
ท่ีปรึกษา และ 
2. ผู้ มีอ านาจ 
ลงนาม พร้อมกบั 
ประทบัตรา)) 

7) สญัญาจ้าง 
ท่ีปรึกษา ใบสัง่
ซือ้สัง่จ้างหนงัสือ
รับรองผลงาน 
ท่ีเก่ียวข้องกบั
การเป็นท่ีปรึกษา 
หรือหลกัฐาน 
อ่ืนใด โดยต้อง
เป็นโครงการ 
ท่ีด าเนินการ 
แล้วเสร็จ  
ซึง่จะต้องระบุ
รายละเอียด
ลกัษณะงาน 
วตัถปุระสงค์ของ

- 0 1 ชดุ (1. ลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจลงนาม
และประทบัตรา 
2. กรณีสญัญา
จ้างชว่ง จะต้องมี
หนงัสือยกผลงาน
จากผู้ จ้างชว่ง
ให้กบัผู้ รับจ้างชว่ง 
และมีการลงนาม
ทัง้ 2 ฝ่าย 
3. กรณีสญัญา
จ้างท่ีร่วมกนัท า
หลายฝ่าย จะต้อง
ระบรุายละเอียด
ของผลงาน 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

โครงการ และ
ขอบเขต 
การด าเนิน
โครงการอย่าง
ละเอียด 
บคุลากรท่ีด าเนิน
โครงการ จ านวน
คน-เดือน (Man-
month) และ
อตัราคา่จ้าง 
ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ และ
มลูคา่ตาม
สญัญาจ้าง 

ลกัษณะงาน 
วตัถปุระสงค์ของ
โครงการ และ
ขอบเขต 
การด าเนิน
โครงการให้ชดัเจน 
พร้อมทัง้ลงนาม
ร่วมกนัทกุฝ่าย) 

8) ใบประกอบ
วิชาชีพ  
ใบสมาชิกสมาคม
วิศวกรท่ีปรึกษา 
หรือสมาคมตา่งๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามโดย 
ผู้ มีอ านาจลงนาม
และประทบัตรา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
      1) ไม่มีค่าธรรมเนียม (อยู่ระหว่างการพจิารณาก าหนดค่าธรรมเนียม) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ – 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
      1) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานต้นสงักดั ส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั โทรศพัท์              

02 265 8050 หรือ 02 271 7999 
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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) หนงัสือแสดงความประสงค์ขอจด/ตอ่/เพิ่มเตมิผลงานท่ีปรึกษาไทย 

(สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/22) 

      2) คูมื่อการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทยและการให้บริการของศนูย์ท่ีปรึกษาไทย 
(สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/ หวัข้อ แนะน าการลงทะเบียน เร่ือง คูมื่อ 
การลงทะเบียน) 
 

19. หมายเหตุ  - 
 

http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/22

