ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔
______________________________

โดยที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย จึง ให้มี
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลังเพื่อทาหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จดทะเบียนที่ปรึกษาไทย รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย ประกอบกับ ข้อ ๒ (๙)
และข้อ ๑๓ (๖) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้
สานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐมีอานาจหน้าที่บริหารศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยที่จัดตั้งตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ดังนั้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับทะเบียนที่ปรึกษาไทยที่เหมาะสม
ชัดเจน และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๗๔ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ กระทรวงการคลังจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จดทะเบียนที่ปรึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศนี้
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
“ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ วิชาชีพ หรือให้บริการ
เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน บัญชี กฎหมาย หรืออื่น ๆ
“ที่ปรึกษาอิสระ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ประกอบวิชาชีพในการเป็นที่ปรึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่ง สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา
“ที่ปรึกษานิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประกอบกิจการในการเป็นที่ปรึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่ง สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง/หน้า ๑/๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

-๒“บุคลากรที่ปรึกษา”๒ หมายความว่า บุคคลที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี ห้าปี และสามปี ตามลาดับ จากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรอง
และมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาข้างต้น
“โครงการ” หมายความว่า
(1) สัญญาจ้างที่ปรึกษา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หนังสือรับรองผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษา
หรือหลักฐานอื่นใดตามที่ศูนย์ข้อมูลกาหนด และได้เผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
(2) เอกสารระบุขอบเขตของงานที่จ้างของผู้ว่าจ้าง โดยเอกสารตาม (๑) และ (๒) ต้องลงนาม
โดยผู้ว่าจ้างแล้ว
ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่าของโครงการให้เป็นไปตามที่สานักงานประกาศกาหนด
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หมวด ๑
ประเภท คุณสมบัติ และระดับของที่ปรึกษาไทย
______________________________

ส่วนที่ ๑
ประเภทและคุณสมบัติของที่ปรึกษาไทย
______________________________

ข้อ ๕ ที่ปรึกษาไทยมี ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล
ข้อ ๖ ที่ปรึกษาอิสระตามข้อ ๕ (๑) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี ห้าปี
และสามปี ตามลาดับ จากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาใน
สาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาข้างต้น
(๓) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ้นส่วน บริษทั มูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงานอื่นใด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ ๕ (๒) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา
(๒) ต้องมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
(๓) ต้องมีจานวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๔) ต้องมีกรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง

๒

ข้อ ๔ เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

-๓(๕) ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน และต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนบุคลากรที่ปรึกษาทั้งหมด
ความในวรรคหนึ่ง (๒) (๓) มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม
ส่วนที่ ๒
ระดับของที่ปรึกษาไทย
______________________________

ข้อ ๘ ที่ปรึกษาอิสระมี ๒ ระดับ ดังนี้
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับ A หมายถึง
(ก) ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) ต้องมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับ B หมายถึง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑)
ข้อ ๙ ที่ปรึกษานิติบุคคลมี ๒ ระดับ ดังนี้
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ A หมายถึง
(ก) ต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) ต้องมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
(ค) ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มปี ระสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปีและทางาน
เต็มเวลาการทางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าสองคน
ทีป่ รึกษานิติบุคคลใดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๑) (ก) อาจจัดเป็นที่ปรึกษา
นิติบุคคลระดับ A ได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ต้องมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
(ข) ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าหกปีและทางาน
เต็มเวลาการทางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าสองคน
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ B หมายถึง ทีป่ รึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑)
หมวด ๒
สาขาที่รับจดทะเบียน
______________________________

ข้อ ๑๐ สานักงานจะจดทะเบียนให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาในสาขาใด
สาขาหนึ่งหรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท
(๒) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
(๓) สาขาการศึกษา
(๔) สาขาพลังงาน
(๕) สาขาสิ่งแวดล้อม
(๖) สาขาการเงิน
(๗) สาขาสาธารณสุข
(๘) สาขาอุตสาหกรรม
(๙) สาขาประชากร
(๑๐) สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม

-๔(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว
(๑๒) สาขาคมนาคมขนส่ง
(๑๓) สาขาพัฒนาเมือง
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล
(๑๕) สาขาเบ็ดเตล็ด
การจาแนกลักษณะของแต่ละสาขาให้เป็นไปตามที่ศูนย์ข้อมูลกาหนด และได้เผยแพร่ไว้ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ ๑๑ สานักงานจะจดทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น ที่ปรึกษาอิสระจะต้องมี
ประสบการณ์โครงการในสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่าสามโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๒ สานักงานจะจดทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น จะพิจารณาจาก
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ
จดทะเบียน
(๒) ต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขาเดียวกันไม่น้อยกว่าสามโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
(๓) ต้องมีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
หมวด ๓
การจดทะเบียน
______________________________

ข้อ ๑๓ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย ให้ดาเนินการผ่านทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
ข้อ ๑๔ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑๓ แล้ว
ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้สานักงานภายในสามวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรอง
ความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า
(๑) หนังสือแสดงความจานงขอจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ
(๒) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้
(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๕) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาใบรายงานผลการศึกษา
(๖) หนังสือรับรองคุณสมบัติตามข้อ 6 (๓)
(๗) ประวัติการทางานโดยละเอียด
(๘) สาเนาสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดของ
ลักษณะงานที่รับทา บุคลากรที่ดาเนินโครงการ จานวนคน-เดือน (man-month) และอัตราค่าจ้างระยะเวลาดาเนิน
โครงการ และมูลค่าตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี)
ข้อ ๑๕ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑๓ แล้ว
ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้สานักงานภายในสามวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งให้ผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันรับรองความถูกต้องของเอกสารทุก หน้า พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

-๕(๑) หนังสือแสดงความจานงขอจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล
(๒) เอกสารของที่ปรึกษา
กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท ประกอบด้วย
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
(นายทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน)
(ข) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีบริษัท)
(ค) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท) (นายทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน)
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
(จ) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉ) สาเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบสมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษา หรือสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(ช) สาเนาสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ของลักษณะงานที่รับทา บุคลากรที่ดาเนินโครงการ จานวนคน-เดือน (man-month) และอัตราค่าจ้าง ระยะเวลา
ดาเนินโครงการ และมูลค่าตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี)
กรณีสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย
(ก) เอกสารการจัดตั้ง
(ข) ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(ค) สาเนาสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ของลักษณะงานที่รับทา บุคลากรที่ดาเนินโครงการ จานวนคน-เดือน (man-month) และอัตราค่าจ้าง ระยะเวลา
ดาเนินโครงการ และมูลค่าตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี)
กรณีมูลนิธิ สมาคม ประกอบด้วย
(ก) เอกสารการจัดตั้ง
(ข) งบการเงิน
(ค) รายงานประจาปี
(ง) รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารองค์กร
(จ) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
(ฉ) สาเนาสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ของลักษณะงานที่รับทา บุคลากรที่ดาเนินโครงการ จานวนคน-เดือน (man-month) และอัตราค่าจ้าง ระยะเวลา
ดาเนินโครงการ และมูลค่าตามสัญญาจ้าง (ถ้ามี)
(๓) เอกสารของบุคลากรที่ปรึกษา ประกอบด้วย
(ก) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้
(ค) สาเนาทะเบียนบ้าน
(ง) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาใบรายงานผลการศึกษา
(จ) ประวัติการทางานโดยละเอียด
ข้อ ๑๖ สานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ได้ยื่นตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหมวด ๑ หมวด ๒ และหมวด ๓ สานักงานจะดาเนินการออก
หนังสือรับรองการจดทะเบียนให้ตามระดับและสาขาที่ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
ครบถ้วนและถูกต้อง
หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้มีอายุสองปี

-๖หมวด ๔
การต่ออายุการจดทะเบียน
______________________________

ข้อ ๑๗ หากที่ปรึกษาไทยรายใดมีความประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียน ให้ดาเนินการยื่นคาขอ
ต่อสานักงานก่อนวันครบกาหนดเวลาตามความในข้อ ๑๖ วรรคสอง ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
หากที่ปรึกษาไทยรายใดไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจพิจารณา
ไม่รับรองสถานะต่อเนื่องก็ได้
เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุการจดทะเบียน ให้นาความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ ภายใต้บังคับข้อ ๒๐ เมื่อที่ปรึกษาไทยได้ดาเนินการต่ออายุการจดทะเบียนตามข้อ ๑๗ แล้ว
ให้นาความในข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
การปรับปรุงข้อมูล เปลี่ยนแปลงระดับ หรือเพิ่มเติมสาขา
______________________________

ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาไทยที่ได้จดทะเบียนไว้กับสานักงาน หากได้ดาเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ข้อมูลทั่วไป ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์โครงการ เป็นต้น
ให้ดาเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
หากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทาให้สถานะของที่ปรึกษาไทยเปลี่ยนแปลงไป ให้สานักงาน
ปรับเปลี่ยนระดับของที่ปรึกษาไทยหรือสาขาที่ได้รับจดทะเบียน ในกรณีเช่นนี้ ให้นาความในข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑
และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ ที่ปรึกษาไทยที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษากับหน่วยงานใด ให้แจ้งข้อมูลให้
สานักงานทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันลงนามในสัญญาดังกล่าว โดยดาเนินการผ่านทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้
(๑) รายละเอียดของลักษณะงานที่รับทา
(๒) บุคลากรที่ดาเนินโครงการ
(๓) จานวนคน-เดือน (man-month) และอัตราค่าจ้าง
(๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ
(๕) มูลค่าตามสัญญาจ้าง
หากที่ปรึกษาไทยรายใดไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจพิจารณาไม่ต่อทะเบียนให้ก็ได้
หมวด ๖
การเพิกถอน ถอนชื่อ หรือยกเลิกการจดทะเบียน
______________________________

ข้อ ๒๑ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานจะดาเนินการเพิกถอนออกจากทะเบียน
ที่ปรึกษาไทย
(๑) ที่ปรึกษาไทยรายใดจงใจยื่นเอกสารอันเป็นเท็จ ซึ่งเอกสารเท็จนั้นมีส่วนสาคัญในการที่
สานักงานใช้ในการพิจารณารับจดทะเบียน กาหนดระดับที่จดทะเบียน หรือเพิ่มเติมสาขาที่ได้รับจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี
(๒) เป็นผู้ทิ้งงาน
(๓) หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจแจ้งว่าที่ปรึกษาไทยจงใจยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ

-๗ที่ปรึกษาไทยตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) ที่ถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนที่ปรึกษาไทยจะขอ
จดทะเบียนอีกไม่ได้ เว้นแต่เวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนนั้น
ที่ปรึกษาไทยตามวรรคหนึ่ง (๒) จะขอจดทะเบียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๒๒ ถ้าที่ปรึกษาไทยรายใดไม่ดาเนินการต่อทะเบียนตามข้อ ๑๗ ภายในสองปีนับแต่วันครบ
กาหนดตามความในข้อ ๑๖ วรรคสอง สานักงานจะดาเนินการถอนชื่อออกจากทะเบียนที่ปรึกษาไทย
ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลรายใดที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ สานักงานจะดาเนินการถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนที่ปรึกษาไทย
ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาไทยรายใดที่มีความประสงค์จะยกเลิกการจดทะเบียน ให้มีหนังสือแจ้งให้
สานักงานทราบเพื่อดาเนินการยกเลิกการจดทะเบียนนั้น
หมวด ๗
การอุทธรณ์
______________________________

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สานักงานกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ไม่รับจดทะเบียนตามข้อ ๑๖
(2) ไม่ต่ออายุการจดทะเบียนตามข้อ ๑๘
(3) ปรับเปลี่ยนระดับของที่ปรึกษาไทย หรือสาขาที่ได้รับจดทะเบียน ตามข้อ ๑๙ วรรคสอง
(4) เพิกถอนหรือถอนชื่อที่ปรึกษาไทยออกจากทะเบียนตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒
ให้ที่ปรึกษาไทยมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสานักงาน โดยยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อสานักงานภายใน
กาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสานักงาน
ข้อ ๒๖ เมื่อสานักงานได้รับคาอุทธรณ์ตามข้อ ๒๕ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วยกับ
คาอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาไทยทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
ถ้าสานักงานไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงาน ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวงการคลังมี
หนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
หมวด ๘
ระบบสารสนเทศและการให้บริการ
______________________________

ข้อ ๒๗ ให้สานักงานแสดงข้อมูลที่ปรึกษาไทยไว้ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศและทะเบียน
ที่ปรึกษาไทย โดยดาเนินการเผยแพร่และบริการข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป

-๘บทเฉพาะกาล
______________________________

ข้อ ๒๘ ที่ปรึกษาไทยที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงมีสิทธิ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือรับรอง
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามหนังสือรับรองแล้ว ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

