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บทน�า

ศนูย์ข้อมูลทีป่รกึษาจดัตัง้ขึน้เพือ่รวบรวมข้อมลูของทีป่รกึษา เพือ่น�าไปใช้ในการสนับสนุนและส่งเสรมิทีป่รึกษา 

ให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีโอกาสรับงานมากขึ้น รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการให้

บริการและความสามารถของที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล ความสามารถและผลงานที่เคยท�ามาในอดีต  

เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูลที่ปรึกษาได้โดยสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน 

ภาครัฐบาลและเอกชน 

2.  ให้ผูใ้ช้บรกิารทีป่รกึษาสามารถค้นหาทีป่รกึษาในสาขาทีต้่องการได้อย่างรวดเรว็ และสามารถจัดท�า short list  

ที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติงานได้โดยง่าย

3.  สนับสนุนวงการท่ีปรึกษา โดยเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ปรึกษา หากต้องการหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  

เพื่อร่วมทีมงาน โดยสามารถเลือกสรรที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว

4.  เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับที่ปรึกษาและอ�านวยความสะดวกในการคัดเลือกเพื่อว่าจ้าง 

ที่ปรึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม โดยผู้ว่าจ้างสามารถคัดเลือกที่ปรึกษาจากรายชื่อทั้งหมดเพื่อให้ได ้

ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับงาน 

5.  เป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยท�าให้หน่วยงานของรัฐบาลและวงการที่ปรึกษาทราบถึงจ�านวนที่ปรึกษาสาขาต่าง ๆ  

ของประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในสาขาท่ีขาดแคลนให ้

กว้างขวางและพอเพียงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้

เข้าสู่เว็บไซต์ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th
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เมนูหลัก

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาจะมีเมนูหลัก 4 เมนูดังนี้

1. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

2.  ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

3.  หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

4.  เกี่ยวกับเรา

เมนูหลัก : หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

ส�าหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ต้องศึกษาหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วนดังนี้

1.	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

เลือกเมนูหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน จากนั้นเลือกเมนูหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษารวมถึงคู่มือการ 

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาได้ ในหน้านี้
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2.	หลักเกณฑ์เบื้องต้นส�าหรับการขึ้นทะเบียน

เลือกเมนูหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน จากนั้นเลือกเมนูหลักเกณฑ์เบื้องต้นส�าหรับการขึ้นทะเบียน

แสดงตารางระดับ และคุณสมบัติที่ปรึกษาอย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1)	ประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล

ระดับ คุณสมบัติที่ปรึกษานิติบุคคล

3 1. จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการ เป็นที่ปรึกษา

2. ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป

3. จ�านวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง และจ�าหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด

4. กรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย มากกว่ากึ่งหนึ่ง

5. บุคลากรที่ปรึกษาท�างานเต็มเวลา (Full Time)

5.1 มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 2 คน

5.2 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี, 5 ปี และ 2 ปี ตามล�าดับ  
จากสถาบันการศึกษาที่ส�านักงาน ก.พ. รับรอง

5.3 ประสบการณ์การท�างาน มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ 5.2

6. ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

* กรณีสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม ยกเว้นหลักเกณฑ์ ตามข้อ 2 และ 3

* กรณีองค์กรของรัฐ ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 2, 3 และ 4

* กรณไีม่มคีณุสมบตัติามข้อ 3 และข้อ 4 ทีป่รกึษาต้องได้รบั อนญุาตหรอืความเห็นชอบให้สามารถประกอบอาชพีหรอืประกอบกจิการ
ในประเทศไทยโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

2 7. ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของบุคลากรที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 2 คน

7.1 ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีที่นิติบุคคลจัดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

7.2 ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีนิติบุคคลจัดตั้ง น้อยกว่า 3 ปี

8. ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่แล้วเสร็จ

1 9. นิติบุคคลจัดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

10. บุคลากรที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คน

11. ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของบุคลากรที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

12. ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการที่แล้วเสร็จ

สาขา 13. เงื่อนไขสาขา

13.1 วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลต้องสอดคล้องกับสาข

13.2 ความเชี่ยวชาญหลักของบุคลากรที่ปรึกษา ต้องสอดคล้องกับสาขา

13.3 ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน
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ระดับ คุณสมบัติที่ปรึกษาอิสระ

3 1. สัญชาติไทย

2.  ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ประจ�าในหน่วยงานใด

3.  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

4. ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย

5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ

6. ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

7. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี, 5 ปี และ 2 ปี ตามล�าดับ  
จากสถาบันการศึกษาที่ส�านักงาน ก.พ. รับรอง

8. ประสบการณ์การท�างาน มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ 7

* กรณีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ที่ปรึกษาต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบให้สามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

2 9.  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี

10. ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่แล้วเสร็จ

1 11. ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

12. ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการที่แล้วเสร็จ

สาขา 13. เงื่อนไขสาขา

13.1 ความเชี่ยวชาญหลักต้องสอดคล้องกับสาขา

13.2 ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน

2)	ประเภทที่ปรึกษาอิสระ

3.	ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

เลือกเมนูหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน จากนั้นเลือกเมนูขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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แสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดยแบ่งเป็นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ขั้นตอนการเพิ่มเติม 

ผลงานทีป่รกึษา และขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงข้อมลูทีป่รกึษา สามารถคลิกเพือ่ศึกษาขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา 

ได้ที่แถบเมนูดังภาพตัวอย่าง

 

4.	สาขา	ความเชี่ยวชาญ	และการบริการ

เลือกเมนูหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน จากนั้นเลือกเมนูสาขา ความเชี่ยวชาญ และการบริการ
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แสดงตารางรายละเอยีดของ สาขา ความเชีย่วชาญ และการบรกิาร สามารถคลกิดไูด้จากแถบเมน ูดงัภาพตวัอย่าง

เมนูหลัก : ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

แบ่งที่ปรึกษาออกเป็น 6 เมนูย่อย ดังนี้

1.	ที่ปรึกษาอิสระ

เลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา จากนั้นเลือกเมนู "ที่ปรึกษาอิสระ"

 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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แสดงหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา เพื่อให้ที่ปรึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษา และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะขึ่นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา

หลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน ส�าหรับที่ปรึกษาอิสระ



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

สามารถเลือกดูได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพ Infographic

 

หากต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้คลิกที่ปุ่ม "ขึ้นทะเบียน" หรือหากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษา  

ให้คลิกที่ปุ่ม	"ตรวจสอบคุณสมบัติ"

 

 

เลือกดูวิดีโอ เลือกดูรูปภาพ



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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2.	ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

เลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา จากนั้นเลือกเมนู "ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท"

 

หน้านี้จะแสดงหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  

เพ่ือให้ที่ปรึกษาตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษา และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะขึ้นทะเบียน 

เป็นที่ปรึกษา

หลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน ส�าหรับที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

สามารถเลือกดูได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพ Infographic

 

หากต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้คลิกที่ปุ่ม	 "ขึ้นทะเบียน"	หรือหากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษา  

ให้คลิกที่ปุ่ม	"ตรวจสอบคุณสมบัติ"

 

 

เลือกดูวิดีโอ เลือกดูรูปภาพ



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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3.	ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา

เลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา จากนั้นเลือกเมนู "ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา"

 

หน้านี้จะแสดงหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  

เพ่ือให้ที่ปรึกษาตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษา และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะขึ้นทะเบียน 

เป็นที่ปรึกษา

หลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน ส�าหรับที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา

 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

สามารถเลือกดูได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพ Infographic

 

หากต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้คลิกที่ปุ่ม "ขึ้นทะเบียน" หรือหากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษา  

ให้คลิกที่ปุ่ม	"ตรวจสอบคุณสมบัติ"

 

 

เลือกดูวิดีโอ เลือกดูรูปภาพ



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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4.		ที่ปรึกษามูลนิธิ

เลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา จากนั้นเลือกเมนู "ที่ปรึกษามูลนิธิ"

 

หน้านี้จะแสดงหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  

เพ่ือให้ที่ปรึกษาตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษา และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะขึ้นทะเบียน 

เป็นที่ปรึกษา

หลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน ส�าหรับที่ปรึกษามูลนิธิ

 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

สามารถเลือกดูได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพ Infographic

 

หากต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้คลิกที่ปุ่ม	 "ขึ้นทะเบียน"	หรือหากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษา  

ให้คลิกที่ปุ่ม	"ตรวจสอบคุณสมบัติ"

 

 

เลือกดูวิดีโอ เลือกดูรูปภาพ



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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5.		ที่ปรึกษาสมาคม

เลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา จากนั้นเลือกเมนู "ที่ปรึกษาสมาคม"

 

แสดงหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา เพื่อให้ที่ปรึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษา และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา

หลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน ส�าหรับที่ปรึกษาสมาคม

 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

สามารถเลือกดูได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพ Infographic

 

หากต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้คลิกที่ปุ่ม	 "ขึ้นทะเบียน"	หรือหากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษา  

ให้คลิกที่ปุ่ม	"ตรวจสอบคุณสมบัติ"

 

 

เลือกดูวิดีโอ เลือกดูรูปภาพ



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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6.	ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ

เลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา จากนั้นเลือกเมนู "ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ"

 

แสดงหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา เพื่อให้ที่ปรึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษา และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา

หลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน ส�าหรับที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ

 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 

สามารถเลือกดูได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพ Infographic

 

หากต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้คลิกที่ปุ่ม	 "ขึ้นทะเบียน"	หรือหากต้องการตรวจสอบคุณสมบัติที่ปรึกษา  

ให้คลิกที่ปุ่ม	"ตรวจสอบคุณสมบัติ"

 

 

เลือกดูวิดีโอ เลือกดูรูปภาพ



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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เมนู : หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสามารถเข้ามาศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้าง ที่ปรึกษา และคู่มือการจ้าง

ที่ปรึกษาได้จากเมนู "หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา"

 

เมนู : เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาออกเป็น 3 เมนูย่อยดังนี้ 

1.	ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่ปรึกษา

เลือกเมนูเกี่ยวกับเรา จากนั้นเลือกเมนู "ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่ปรึกษา"

 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่ปรึกษาสามารถคลิกที่แถบหัวข้อเพื่อดูเนื้อหา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่ปรึกษา

 

2.	ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

เลือกเมนู "เกี่ยวกับเรา" จากนั้นเลือกเมนู "ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา"

 

ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สามารถคลิกที่แถบหัวข้อเพื่อดูเนื้อหา

ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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3.	จรรยาบรรณ

เลือกเมนู "เกี่ยวกับเรา" จากนั้นเลือกเมนู "จรรยาบรรณ"

 

จรรยาบรรณ สามารถคลิกที่แถบหัวข้อเพื่อดูเนื้อหา

จรรยาบรรณ

 

 



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ
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การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

เมื่อผู้ใช้งานได้ท�าการศึกษาหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบตามประเภทที่ปรึกษา 

โดยมีขั้นตอนดังนี้

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาอิสระ

หากผู้ใช้งานต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภท "ที่ปรึกษาอิสระ" สามารถเข้าได้ 3 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่	1	คลิกจากเมนู	"เข้าสู่ระบบ"	 

 
1.	คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

2.	คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

3.	คลิกที่ปรึกษาอิสระ



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ
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ช่องทางที่	2	คลิกจากเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา"	

 

ช่องทางที่	3	คลิกจากไอคอนที่ปรึกษาอิสระ

 

คลิกที่ปรึกษาอิสระ



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ
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1.	ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

เมื่อเลือกประเภทที่ปรึกษาอิสระแล้ว ระบบจะเข้ามาที่หน้าขึ้นทะเบียน ให้ผู้ใช้งานศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์  

และขั้นตอนต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติของ "ที่ปรึกษาอิสระ" โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้

1)	ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

2)	ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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คุณสมบัติและเงื่อนไข 
การได้รับสาขา

Downloads	เอกสาร 
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

2)	ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาได้จากวิดีโอ และรูปภาพ เพื่อให้สามารถเข้าใจ 

ได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถคลิกเมนู "ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" เพื่อไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  

หรือเลื่อน Scorll Bar ไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1)	ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

ผู้ใช้งานควรศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน โดยที่ปรึกษาอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ 

เงื่อนไขการได้รับสาขาต่าง ๆ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น และผู้ใช้งานสามารถ Downloads เอกสาร/หลักฐาน

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษามาศึกษาเพิ่มเติมได้จากเมนูนี้

คลิกขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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2.	ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1)	ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ก่อนที่ผู ้ใช้งานจะขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของการขึ้นทะเบียน

ที่ปรึกษาได้ โดยคลิกที่	"ปุ่มตรวจสอบคุณสมบัติ" หรือ	"ปุ่มขึ้นทะเบียน"

ระบบจะแสดง Pop up "ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" ตามภาพ

ให้ผู้ใช้งานเลือกว่า "ท่านเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่"

 

 

หรือคลิกปุ่มตรวจสอบคุณสมบัติ

คลิกปุ่มขึ้นทะเบียน

1.	ท่านเป็นผู้มีสัญชาติไทย
หรือไม่	คลิกเลือกใช่	หรือไม่ใช่

1.1	ถ้าเลือกว่าใช่	ให้กรอก
เลขประจ�าตัวประชาชน

ถ้าเลือก "ใช่" ผู้ใช้งานจะต้อง "กรอกข้อมูลเลขประจ�าตัวประชาชน"	เลข 13 หลัก
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ถ้าเลือก "ไม่ใช่" ผู้ใช้งานจะต้อง "กรอกหมายเลขหนังสือเดินทาง" และต้องเลือกว่ามี "ใบอนุญาตท�างาน	

หรือไม่"

 

ให้ผู้ใช้งานเลือก "ท่านเป็นพนักงานประจ�าบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 มูลนิธิ	 สมาคม	 สถาบันการศึกษา	

หรือองค์กรของรัฐหรือไม่"

ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท�างาน เกินกึ่งหนึ่งของวุฒิการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์

- ให้ผู้ใช้ระบุ "ประสบการณ์การท�างาน"	โดยระบุจ�านวนปี และจ�านวนเดือน เป็นตัวเลข

- ระดับการศึกษา "ระบุวันที่จบการศึกษา" โดยมี Pop up ให้ผู้ใช้งานคลิกเลือก วัน เดือน ปี จบการศึกษา  

โดยเริ่มจากระดับปริญญาตรี

เมื่อผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่ม "ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น"

1.1	ถ้าเลือกว่าไม่ใช่	ให้กรอก
หมายเลขหนังสือเดินทาง

2.	ท่านเป็นพนักงานประจ�าบริษัท/
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	มูลนิธิ	สมาคม	
สถาบันการศึกษา	หรือองค์กรของรัฐ
หรือไม่	คลิกเลือกใช่	หรือไม่ใช่

3.	ระดับการศึกษาและประสบการณ์
การท�างาน	เกินกึ่งหนึ่งของวุฒิการ
ศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
	 ระบุประสบการณ์การท�างาน	ระบุ
จ�านวนป	และจ�านวนเดือน	เป็นตัวเลข

1.2	มีใบอนุญาตท�างานหรือไม่	
คลิกเลือกใช่	หรือไม่ใช่

ระดับการศึกษาชั้นต่าง	ๆ	ให้คลิก	Pop	up	
เลือกวัน	เดือน	ป	ที่จบการศึกษา	โดยเริ่มจากปริญญาตรี

คลิกเลือก	ป	และเดือน	ทีจบการศึกษา

คลิกเลือก	วัน	ทีจบการศึกษา

4.	เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว	ให้คลิกปุ่ม	
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
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2)	ขึ้นทะเบียน

เมื่อผู ้ใช้งานผ่านขั้นตอน "ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา"	 จะแสดง 

Pop up "ขึ้นทะเบียน" ขึ้นตามภาพ กรอกรายละเอียดตามหัวข้อให้ครบ ให้คลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไข จากนั้นคลิกปุ่ม 

"ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"	และคลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ"

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

1.	กรอกชื่อผู้ใช้	ต้องเป็นตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ	ต้องระบุอย่างน้อย	
4	หลัก	และชื่อผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

4.	กรอกอีเมล์	และอีเมล์ผู้ใช้
งานต้องไม่ซ�้ากัน 5.	กรอกอีเมล์	(ส�ารอง)	และอีเมล์ผู้ใช้งาน

ต้องไม่ซ�้ากัน

7.	กรอกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่	(ส�ารอง)	
และโทรศัพท์ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

10.	คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

3.	ถ้าเคยลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกไปแล้ว	คลิกที่นี่เพื่อข้าม
ไปหน้าเข้าสู่ระบบ

2.	กรอกรหัสผ่าน	ต้องระบุอย่างน้อย	
4	หลัก

6.	กรอกเบอร์โทรศัพท์
เคลื่อนที่	และโทรศัพท์
ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

9.	คลิกฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ

8.	คลิกยอมรับเงื่อนไข

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน จะแสดง Pop up "Good Job" ให้คลิกปุ่ม	"ด�าเนินการต่อ"	เพื่อไปขั้นตอนถัดไป
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง จะแสดง Pop up "ตรวจสอบอีเมล์" ผู้ใช้งานต้องกรอกรหัสยืนยันตัวตน 

ที่ได้รับจากอีเมล์ที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม "ตรวจสอบ"

 

1.	กรอกรหัสยืนยันตัวตน 2.	คลิกปุ่มตรวจสอบ

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

เม่ือกรอกรหัสยืนยันตัวตนแล้ว จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากน้ันคลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ" 

เพื่อไปหน้าบัญชีของฉัน และกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป
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หรือหน้าหลัก	คลิก	Icon	ที่ปรึกษาอิสระ

คลิกเลือกบัญชีของฉัน

คลิกเมนู	Dropdown	list	ที่หน้าหลักเลือก	ที่ปรึกษาอิสระ

ในกรณีที่ผู้ใช้งาน	 "เข้าสู่ระบบเข้าใช้งานแล้ว"	 เลือกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ Dropdown list คลิกเลือก 

"ที่ปรึกษาอิสระ" หรือ Icon คลิก "ที่ปรึกษาอิสระ" ระบบจะน�าผู้ใช้งานไปหน้า "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา	ที่ปรึกษา

อิสระ" ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "บัญชีของฉัน" เพื่อด�าเนินการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียน
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3)	ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาอิสระ

ระบบจะแสดงหน้าบญัชขีองฉนัทีเ่มนข้ึูนทะเบยีนทีป่รกึษา โดยแบ่งขัน้ตอนการกรอกข้อมลูเป็น 6 แถบหัวข้อ  

รายละเอียดดังภาพ

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา	ผู้ใช้งานต้องกรอก	ข้อ	1	
ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาอิสระก่อน 
เพื่อไปด�าเนินการต่อ	ข้อ	2-6	ได้

Link	เอกสารคู่มือการกรอกข้อมูล

Link	เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

34

แถบหัวข้อที่	1	ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาอิสระ

ผู ้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนได้ ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนประเภทที่ปรึกษาอิสระ 

คลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" โดยสามารถแก้ไขได้ที่เมนู "ประเภทที่ปรึกษา" คลิกเลือก Dropdown list เลือก	 "ที่ปรึกษา

นติบิคุคล" และไปท่ีเมน ู"ประเภทนติบุิคคล" เลือกเมนู Dropdown list ให้เลอืกของประเภท "ท่ีปรกึษานติบิคุคล" 

ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม	"บันทึก" แสดง Pop up "Good Job" ให้คลิกปุ่ม "OK" 

ข้อควรระวัง

ถ้าผู้ใช้งานคลิกปุ่ม	 "บันทึก" ในส่วนข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาอิสระแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน

ประเภทที่ปรึกษาได้

 

1.	คลิกปุ่มแก้ไข

2.	คลิกเลือกที่ปรึกษา
นิติบุคคล

4.	คลิกปุ่มบันทึก

6.	ประเภทที่ปรึกษาได้มี
การแก้ไขแล้ว

3.	คลิกเลือกที่ปรึกษา
ที่ต้องการเปลี่ยน

5.	คลิกปุ่ม	OK
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ผู้ใช้งานต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม "บันทึก" หลังจากนั้นคลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ" 

เพื่อไปข้อ 2-6

1.	คลิกเลือกไฟล์
เพื่อเปลี่ยนรูปประจ�าตัว

2.	คลิกเลือก
ค�าน�าหน้าชื่อ

4.	คลิกเลือก
วัน/เดือน/
ปเกดิ	จะแสดง	
Pop	up	
ปฏิทินให้คลิก
เลือกวัน/
เดือน/ป

6.	คลิกเลือก
ความสามารถ
ทางภาษา

5.	คลิกเลือกเพศ	สัญชาติ

10.	กรอกรายละเอียดรหัส
ไปรษณีย์

3.	กรอกรายละเอียด	ชื่อ	นามสกุล	
ชื่อภาษาอังกฤษ	และนามสกุล
ภาษาอังกฤษ

7.	กรอกรายละเอียด	ที่อยู่ปจจุบัน
8.	คลิกเลือก	จังหวัด	เขต/อ�าเภอ

12.	คลิกเลือกจังหวัด	เขต/
อ�าเภอ	(ที่อยู่ตามบัตร
ประชาชน/หนังสือเดินทาง)

9.	คลิกเลือก
แขวง/ต�าบล

11.	กรอกรายละเอียด	ที่อยู่ตาม
บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง



คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

36

13.	คลิกเลือกแขวง/ต�าบล
(ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง)

16.	คลิกเลือกช่องทางการรับข่าวสาร 18.	คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

14.	กรอกรายละเอียดรหัสไปรษณีย์
(ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง)

15.	กรอกรายละเอียดโทรศัพท์	โทรศัพท์
เคลื่อนที่	โทรสาร	อีเมล์

17.	คลิกปุ่มบันทึก

คลิกปุ่ม	OK
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แถบหัวข้อที่	2	ข้อมูลประวัติ

ผูใ้ช้งานสามารถเพิม่ข้อมูลประวัตกิารศกึษา ประสบการณ์การท�างาน ประสบการณ์การเป็นทีป่รกึษา ข้อมลู

ใบประกอบวิชาชพี หลักสูตรการอบรม สาขาความเชีย่วชาญ โดยสามารถเพิม่ได้ครัง้ละ 1 ล�าดบั และจะเพิม่กีล่�าดบักไ็ด้

ข้อมูลประวัติการศึกษา ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม	 "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ประวัติการศึกษาของผู้ใช้งาน 

กรอกรายละเอยีดให้ครบ จากนัน้ให้คลกิปุม่ "บนัทึก" จะแสดง Pop up "Good job" หลงัจากน้ันให้คลกิปุม่ "OK"

เมื่อกรอกข้อมูลประวัติการศึกษาแล้วระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการศึกษาตามล�าดับการกรอกข้อมูล 

โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

คลิกปุ่ม	OK

คลิกปุ่มเพิ่ม

คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อเพิ่มประวัติการศึกษา

คลิกลบเพื่อลบประวัติการศึกษา

คลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขประวัติการศึกษา

1.	คลิกเลือกระดับ
การศึกษา	และวุฒิ
การศึกษา

3.	กรอกราย
ละเอียด	สาขา

2.	ในกรณีวุฒิการ
ศึกษาไม่มีให้เลือก	
ให้คลิก
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
และกรอกราย
ละเอียด

4.	คลิกเลือก
ประเภทสถาบัน
การศึกษา	และ
สถาบัน
การศึกษา

6.	คลิกเลือกวันจบการ
ศึกษา	จะแสดง	Pop	up	
ปฏิทินให้คลิกเลือกวัน/
เดือน/ป

7.	คลิกบันทึก

5.	ในกรณีสถาบัน
การศึกษาไม่มี
ให้เลือก	ให้คลิก
สถาบันการศึกษา
อื่นๆและกรอก
รายละเอียด
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ประสบการณ์ท�างาน ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ประสบการณ์การท�างาน จากนั้นให้

คลิกปุ่ม "บันทึก" จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม "OK"

 

 

 

เมื่อกรอกข้อมูลประสบการณ์การท�างานแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลประสบการณ์การท�างานตามล�าดับ

การกรอกข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

คลิกปุ่ม	OK

1.	กรอกชื่อ
บริษัท

3.	เลือก
ต�าแหน่ง

4.	เลือก
วันที่เริ่ม
ท�างาน

6.	คลิกบันทึก

2.	เลือกประเภท
ธุรกิจ

5.	เลือกวันที่สิ้น
สุดการการท�างาน

คลิกปุ่มเพิ่ม

คลิกปุ่มเพิ่ม	เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ท�างาน

คลิกปุ่มลบ	เพื่อลบ
ประสบการณ์ท�างาน

คลิกปุ่มแก้ไข	เพื่อแก้ไข
ประสบการณ์ท�างาน
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ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ประสบการณ์การเป็น

ที่ปรึกษา จากนั้นให้คลิกปุ่ม "บันทึก" จะแสดง Pop up แสดงว่า "Good job" หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม "OK"

 

เมื่อกรอกข้อมูลประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา

ตามล�าดับการกรอกข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

คลิกปุ่ม	OK

คลิกปุ่มเพิ่ม

คลิกปุ่มเพิ่ม	เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา

คลิกปุ่มลบ	เพื่อลบประสบการณ์
การเป็นที่ปรึกษา

คลิกปุ่มแก้ไข	เพื่อแก้ไข
ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา

1.	กรอกชื่อ
โครงการ/
ผลงาน2.	เลือก

ต�าแหน่ง

4.	เลือกวันที่
สิ้นสุดการ
ท�างาน

5.	คลิกปุ่มบันทึก3.	เลือกวันที่เริ่มท�างาน
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ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ ให้ผู ้ใช้งานคลิกที่ปุ ่ม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ 

จากนั้นให้คลิกปุ่ม "บันทึก" จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม "OK"

เมื่อกรอกข้อมูลใบประกอบวิชาชีพแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพตามล�าดับการกรอกข้อมูล 

โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

2.	กรอกเลขใบ
ประกอบวิชาชีพ

4.	คลิกบันทึก

คลิกปุ่มเพิ่ม

คลิกปุ่ม	OK

คลิกปุ่มเพิ่ม	เพื่อเพิ่ม
ใบประกอบวิชาชีพ

คลิกปุ่มลบ	เพื่อลบ
ใบประกอบวิชาชีพ

คลิกปุ่มแก้ไข	เพื่อแก้ไข
ใบประกอบวิชาชีพ

1.	กรอกชื่อใบ
ประกอบวิชาชีพ

3.	เลือกวัน
หมดอายุ
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หลักสูตรการอบรม ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up หลักสูตรการอบรม จากนั้นให้คลิกปุ่ม 

"บันทึก" จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม "OK"

เมื่อกรอกข้อมูลหลักสูตรการอบรมแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลหลักสูตรการอบรมตามล�าดับการกรอกข้อมูล 

โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

2.	เลือกปที่
อบรม

คลิกปุ่มเพิ่ม

คลิกปุ่ม	OK

คลิกปุ่มเพิ่ม	เพื่อเพิ่มหลักสูตร
การอบรม

คลิกปุ่มลบ	เพื่อลบหลักสูตร
การอบรม

คลิกปุ่มแก้ไข	เพื่อแก้ไข
หลักสูตรการอบรม

1.	กรอกหลักสูตรการ
อบรม/ประกาศนียบัตร

3.	คลิกปุ่มบันทึก
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สาขาความเชี่ยวชาญ ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up สาขาความเชี่ยวชาญ จากนั้นให้

คลิกปุ่ม "บันทึก" จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม "OK"

เมือ่กรอกข้อมลูสาขาความเชีย่วชาญแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลสาขาความเชีย่วชาญตามล�าดับการกรอกข้อมลู 

โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

คลิกปุ่มเพิ่ม

1.	เลือกสาขา

3.	เลือกต�าแหน่ง

4.	ประสบการณ์
ท�างานในสาขา	(ป)

2.	เลือกความ
เชี่ยวชาญ

5.	กรอก
รายละเอียด
หน้าที่ความรับ
ผิดชอบ

4.	คลิกบันทึก

คลิกปุ่ม	OK

คลิกปุ่มเพิ่ม	เพื่อเพิ่มสาขา
ความเชี่ยวชาญ

คลิกปุ่มลบ	เพื่อลบสาขา
ความเชี่ยวชาญ

คลิกปุ่มแก้ไข	เพื่อแก้ไขสาขา
ความเชี่ยวชาญ
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จากนั้นให้เลือกสาขาหลักของบุคลากรที่ปรึกษาแล้วคลิกปุ่มบันทึก

แถบหัวข้อที่	3	ประสบการณ์โครงการ

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลประสบการณ์โครงการ โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 1 ล�าดับ และสามารถ

เพิ่มกี่ล�าดับก็ได้

ข ้อมูลประสบการณ์โครงการให้ผู ้ ใช ้งานคลิกที่ ปุ ่ม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ข้อมูลโครงการ 

กรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ" เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

คลิกปุ่มเพิ่ม

2.	กรอกชื่อโครงการ

1.	เลือกประเภท
โครงการ

3.	กรอกเลขที่
สัญญาจ้าง

5.	เลือกวันที่เริ่ม
โครงการ

7.	ระบบจ�าค�า
นวนให้อัตโนมัติ

9.	กรอกมูลค่า
โครงการทั้งหมด

4.	กรอกชื่อผู้ว่าจ้าง

6.	เลือกวันที่สิ้นสุด
โครงการ

8.	กรอกสถานที่

10.	กรอกมูลค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

11.	กรอกวัตถุ
ประสงค์	เปาหมาย
ของโครงการ

คลิกปุ่มบันทึก

คลิกเลือกสาขาหลักของ
บุคลากรที่ปรึกษา

12.	กรอกขอบ
เขตด�าเนินงาน	
(TOR)

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ
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ข้อมูลสาขาโครงการที่ปฏิบัติงานในโครงการ ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ปิด"

เมื่อกรอกข้อมูลประสบการณ์โครงการแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลประสบการณ์โครงการตามล�าดับการกรอก

ข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

คลิกปุ่มปิด

1.	เลือกข้อมูลสาขา

2.	เลือกข้อมูล 
ความเชี่ยวชาญ

3.	เลือกข้อมูล 
บริการ

คลิกปุ่มเพิ่ม	เพื่อเพิ่มสาขา 
ความเชี่ยวชาญ

คลิกปุ่มลบ	เพื่อลบสาขา 
ความเชี่ยวชาญ

คลิกปุ่มแก้ไข	เพื่อแก้ไขสาขา
ความเชี่ยวชาญ
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แถบหัวช้อที่	4	สรุปสถานะ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลสรุปสถานะได้ในแถบเมนูนี้จากนั้นให้คลิก "ด�าเนินการต่อ"

 

 

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ
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แถบหัวข้อที่	5	เอกสารประกอบการพิจารณา	

ข้ันตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาในช่อง ดาวน์โหลด เพื่อน�าเอกสารออก 

มากรอกรายละเอียด จากนั้นให้เซฟไฟล์เป็น pdf เพื่อท�าการอัพโหลดขึ้นระบบ จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ"

 

หากผู้ใช้งานต้องการตรวจดูเอกสารให้คลิกที่ปุ่ม "แว่นขยาย" ถ้าต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม "ลบ"

ต้องอัพโหลด 
เอกสารให้ครบทุกข้อ

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ
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แถบหัวข้อที่	6	ยื่นขอขึ้นทะเบียน 

ขั้นตอนนี้จะเป็นการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนยื่นขอขึ้นทะเบียน

 

ระบบจะถามว่าต้องการส่งข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนหรือไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม "ใช่,	ส่งข้อมูล"

เมื่อส่งข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะอนุมัติ

กดปุ่มด�าเนินการขึ้นทะเบียน

4.	คลิกยอมรับเงื่อนไข

1.	กรอกชื่อผู้ให้ข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

2.	กรอก 
เบอร์โทรศัพท์ 3.	กรอกอีเมล์
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4)	ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

เม่ือเจ้าหน้าทีพ่จิารณาเอกสารถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จะมกีารแจ้งเตอืนการช�าระค่าธรรมเนียม ทาง SMS  

และอีเมล์ของผู้ใช้งาน 

เข้าไปในหน้าบัญชีของฉันจะมีการแจ้งเตือนการช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกที่เมนู "การช�าระค่าธรรมเนียม"	 จะมีแถบเมนูใบแจ้งการช�าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม  

"ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม"

คลิกปุ่มใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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ระบบจะแสดงหน้าใบ pay slip ให้ผู้ใช้งานน�าไปช�าระค่าธรรมเนียม ผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

คลิกปุ่มหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม

หลังจากผู้ใช้งานช�าระค่าธรรมเนียมแล้ว ต้องน�าหลักฐานการช�าระเงินมาอัพโหลดขึ้นระบบ
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ระบบจะแสดงหน้า Pop up ขึน้มาจากนัน้ให้ท�าการกรอกข้อมลูและอัพโหลดหลกัฐานการช�าระเงนิขึน้ระบบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลไปทาง SMS และอีเมล์ให้ 

ผู้ใช้งานสามารถเช็คสถานะได้ที่หน้า ภาพรวม

 

 

1.	เลือกวันที่ช�าระเงิน

3.	แจ้งยอดที่ช�าระ

2.	เลือกเวลาที่ช�าระเงิน

คลิกปุ่มบันทึก

4.	อัพโหลดรูปหลักฐาน 
การช�าระค่าธรรมเนียม

คลกิเพือ่ดาวน์โหลดหนงัสือ
รับรองการเป็นที่ปรึกษา

สถานะที่ปรึกษา
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กรณีเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา	:	ที่ปรึกษาอิสระ

คลกิเลอืกเมนเูพิม่เตมิ/เปล่ียนแปลง ผู้ใช้งานสามารถเพิม่เตมิผลงานทีป่รกึษาได้ โดยการคลกิเพิม่เตมิผลงาน

และกรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เม่ือกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกปุ่ม "บันทึก" ระบบจะน�าข้อมูลรายละเอียด

เพิ่มเติมส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อรอการอนุมัติผลการเพิ่มเติม

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษา	:	ที่ปรึกษาอิสระ

นอกจากเพิ่มผลงานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษาได้เช่นเดียวกัน

1.	คลิกเลือก
เปลี่ยนแปลงข้อมูล

2.	กรอกข้อมูล 
รายละเอียด

3.	คลิกปุ่มบันทึก

1.	คลิกเลือก 
เพื่อเพิ่มผลงาน

2.	กรอกข้อมูล 
รายละเอียด

3.	คลิกปุ่มบันทึก
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ข้อมูลทั่วไป	:	ที่ปรึกษาอิสระ

1)	ภาพรวม	

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู	"ภาพรวม"	จะแสดงหน้าจอดังภาพ

2)	การแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู	 "การแจ้งเตือน"	 เพื่อที่จะได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการแจ้งเตือนส่งมาถึง

ผู้ใช้งาน
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3)	บัญชีของฉัน

ผู้ใช้งานคลิกเลือกเมนู	"บัญชีของฉัน" เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของฉันและแก้ไขรหัสผ่านได้
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1. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

2. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

3. คลิกที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
หากผู้ใช้งานต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภท "ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท" สามารถเข้าได้ 3 ช่อง

ทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 คลิกจากเมนู "เข้าสู่ระบบ" 

- คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

- จะแสดง Pop up จากนั้นให้คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา"

- คลิกเลือกเมนู "ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท"
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

ช่องทางที่ 2 คลิกเลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

- คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" 

- จะแสดงเมนู Dropdown list ให้คลิกเลือก "ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท"

1. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

2. คลิกที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
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คลิกที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ช่องทางที่ 3 คลิกเลือกไอคอนที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
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1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

เม่ือเลือกประเภทที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้ว ระบบจะเข้ามาที่หน้าขึ้นทะเบียน ให้ผู้ใช้งานศึกษา
ข้อมูลหลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติของ "ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท"  
โดยมีขั้นตอนศึกษาดังต่อไปนี้

1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาได้จากวิดีโอ และรูปภาพ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้
ดียิ่งขึ้น โดยสามารถคลิกเมนู "ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" เพื่อไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
หรือเลื่อน Scorll Bar ไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คุณสมบัติและเงื่อนไข 
การได้รับสาขา

Downloads เอกสาร 
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คลิกขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

ผู้ใช้งานควรศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน โดยที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะ
ต้องมีคุณสมบัติ เงื่อนไขการได้รับสาขาต่าง ๆ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น และผู้ใช้งานสามารถ Downloads 
เอกสาร/หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษามาศึกษาเพิ่มเติมได้จากเมนูนี้
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หน้าข้ันตอนการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา ผูใ้ช้งานสามารถเลอืกศกึษาได้ทัง้วิดโีอ และรูปภาพ โดยมขีัน้ตอนต่าง ๆ  
ดังนี้

-  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

-  ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

-  ขั้นตอนการเพิ่มผลงานที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกขั้นตอนที่ต้องการ ระบบจะแสดง Pop up ขั้นตอนขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
ศึกษาขั้นตอนที่ต้องการได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบวิดีโอ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบรูปภาพ
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2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ก่อนทีผู่ใ้ช้งานจะขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา สามารถตรวจสอบคณุสมบตัเิบือ้งต้นของการขึน้ทีท่ะเบยีนทีป่รกึษาได้ 
โดยคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบคุณสมบัติ" หรือปุ่ม "ขึ้นทะเบียน"

คลิกปุ่มขึ้นทะเบียน
หรือคลิกปุ่มตรวจสอบคุณสมบัติ

กรอกข้อมูลรายละเอียดและคลิกเลือกข้อมูลให้ครบ

แสดง Pop up ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ให้ผู ้ใช้งานกรอกข้อมูล
รายละเอียดและคลิกข้อมูลให้ครบ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม "ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น" 
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กรอกข้อมูลรายละเอียด
และคลิกเลือกข้อมูล
ให้ครบ

คลิกเลือก ป และเดือน ทีจบการศึกษา

คลิกเลือก วัน ทีจบการศึกษา

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

แสดง Pop up "Good job" จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ"

วันที่จบการศึกษา ให้คลิก Pop up 
เลือกวัน เดือน ป ที่จบการศึกษา 
โดยเริ่มจากปริญญาตรี
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1. กรอกรหัสยืนยันตัวตน 2.  คลิกปุ่มตรวจสอบ

2) ขึ้นทะเบียน

เมื่อผู้ใช้งานผ่านขั้นตอน "ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา" แล้ว ขั้นตอน 
"ขึ้นทะเบียน" จะแสดง Pop up กรอกรายละเอียดตามหัวข้อให้ครบ คลิกปุ่ม "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นคลิกปุ่ม 
"ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" และคลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ"

1. กรอกชื่อผู้ใช้ ต้องเป็นตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ต้องระบุอย่างน้อย 
4 หลัก และชื่อผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

4. กรอกอีเมล์ และอีเมล์ผู้ใช้
งานต้องไม่ซ�้ากัน 5. กรอกอีเมล์ (ส�ารอง) และอีเมล์

ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

7. กรอกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส�ารอง) 
และโทรศัพท์ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

10. คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

3. ถ้าเคยลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่อข้าม
ไปหน้าเข้าสู่ระบบ2. กรอกรหัสผ่าน ต้องระบุอย่างน้อย 4 หลัก

6. กรอกเบอร์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และโทรศัพท์
ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

9. คลิกฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ

8. คลิกยอมรับเงื่อนไข

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง จะแสดง Pop up "ตรวจสอบอีเมล์!" ผู้ใช้งานต้องกรอก รหัสยืนยัน
ตัวตนที่ได้รับจากอีเมล์ที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม "ตรวจสอบ"

เมื่อกรอกรหัสยืนยันตัวตนแล้ว จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากนั้นคลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ" 
เพื่อไปหน้าบัญชีของฉันและกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ
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หรือหน้าหลัก คลิก Icon 
ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

คลิกเมนู Dropdown list ที่หน้าหลักเลือก 
ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

คลิกเลือกบัญชีของฉัน

ในกรณีท่ีผู้ใช้งาน "เข้าสู่ระบบใช้งานแล้ว" เลือกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ Dropdown list คลิกเลือก 
"ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท" หรือ Icon คลิก "ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท" ระบบจะน�าผู้ใช้งานไปหน้า 
"ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท" ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม "บัญชีของฉัน" เพื่อด�าเนินการ
กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียน



65

คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ผู้ใช้งานต้องกรอก 
รายละเอียด ข้อมูลข้อ 1 ข้อมูลทั่วไป
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลก่อน
เพื่อไปด�าเนินการต่อ ข้อ 2-6 ได้

Link เอกสาร
คู่มือการ 
กรอกข้อมูล

Link เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ระบบจะแสดงหน้าบญัชขีองฉนัทีเ่มนข้ึูนทะเบยีนทีป่รกึษา โดยแบ่งขัน้ตอนการกรอกข้อมลูเป็น 6 แถบหัวข้อ  
รายละเอียดดังภาพ
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แถบหัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนได้ ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล คลิกที่
ปุ่ม "แก้ไข" โดยสามารถแก้ไขได้ที่เมนู "ประเภทที่ปรึกษา" คลิกเลือก Dropdown list เลือก "ที่ปรึกษานิติบุคคล" 
และไปที่เมนู "ประเภทนิติบุคคล" เลือกเมนู Dropdown list ให้เลือกของประเภท "ที่ปรึกษานิติบุคคล" ที่ต้องการ 
แล้วคลิกปุ่ม "บันทึก" 

ข้อควรระวัง

ถ้าผูใ้ช้งานคลิกปุม่ "บนัทกึ" ในส่วนข้อมลูทัว่ไปการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษานิตบิคุคลแล้ว จะไม่สามารถเปลีย่น
ประเภทที่ปรึกษาได้

1. คลิกปุ่มแก้ไข

2. คลิกเลือกที่ประเภทที่ปรึกษา
ที่ต้องการเปลีี่ยน

3. คลิกปุ่มบันทึก

5. ประเภทที่ปรึกษาได้มี
การแก้ไขแล้ว

4. คลิกปุ่ม OK

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุ่ม "OK" เพื่อกลับไปหน้าขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดยแสดง
หน้าการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
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กรอกรายละเอียด ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล ให้ครบถ้วน และคลิกเลือก  
"ช่องทางการรับข่าวสาร" จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก"

1. คลิกเลือก และ
กรอกข้อมูล
รายละเอียด ให้
ครบถ้วน

3. คลิกปุ่มบันทึก

2. คลิกเลือกช่องทางการรับข่าวสาร
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ระบบจะแสดงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ วัตถุประสงค์ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม หุ้น ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม 
"เพิ่ม" จะแสดง Pop up จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบ โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 1 ล�าดับ และสามารถ
เพิม่กีล่�าดับกไ็ด้ เม่ือกรอกรายละเอยีดครบแล้ว ผูใ้ช้งานสามารถแก้ไขหรอืลบข้อมลูได้ จากนัน้คลกิปุม่ "ด�าเนนิการต่อ" 
เพื่อไปกรอกรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

1. คลิกปุ่มเพิ่ม

2. คลิกเลือก และกรอกข้อมูลให้ครบ

3. คลิกปุ่มบันทึก
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4. คลิกปุ่ม OK คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มวิชาชีพ
ล�าดับถัดไป

คลิกแก้ไขหรือลบ
ในล�าดับนั้นๆ ได้

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ
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แถบหัวข้อที่ 2 ข้อมูลประวัติบุคลากรที่ปรึกษา

ผูใ้ช้งานต้องระบขุ้อมูลประวัติบคุลากรทีป่รึกษา โดยคลกิปุม่ "เพิม่" จะแสดง Pop up ข้อมลูประวติับคุลากร
ที่ปรึกษา ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

แถบหัวข้อที่ 3 ประสบการณ์โครงการ

ผู้ใช้งานต้องระบุประสบการณ์โครงการ โดยคลิกปุ่ม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ข้อมูลประสบการณ์โครงการ 
ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ"
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แถบหัวข้อที่ 4 สรุปสถานะ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานเองตามท่ีได้กรอกรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ และจากนั้น
คลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

แถบหัวข้อที่ 5 เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ใช้งานต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท โดยต้องเป็นเอกสาร
ไฟล์ PDF ในบางหัวข้อมีไฟล์ดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างหรือแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งาน ในส่วน
เอกสารโครงการ ผู้ใช้งานสามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรืออัพโหลดผ่านระบบได้ 

คลิกเลือก Icon 
ดาวน์โหลด
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1. คลิกเลือก 
Icon อัพโหลด

ตัวอย่างในการอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา

2. คลิกเลือกปุ่ม 
Browse

3. เลือกไฟล์เอกสารที่
ต้องการอัพโหลด 
ต้องเป็นไฟล์ PDF

4. คลิกเลือกปุ่ม
อัพโหลด

5.  สามารถดูเอกสาร 
และลบเอกสารที่อัพโหลดได้
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เมื่ออัพโหลดเอกสารครบแล้ว คลิกเลือกด�าเนินการต่อ

เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ด�าเนินการต่อ"

แถบหัวข้อที่ 6 ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ และคลิกเลือก "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ ยื่นขอขึ้นทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ และคลิกเลือก
ปุ่ม "ด�าเนินการขึ้นทะเบียน" 

คลิกปุ่มใช่ ส่งข้อมูล

ระบบจะแสดง Pop up ถามผู ้ใช้งานอีกครั้งว่าจะ ส่งข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีแก้ไขแล้วให้คลิกเลือก 
"ใช่ ส่งข้อมูล"

คลิกปุ่ม OK

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุ่ม "OK" ต่อไปเป็นขั้นตอนรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

กดปุ่มด�าเนินการขึ้นทะเบียน

4. คลิกยอมรับเงื่อนไข

1. กรอกชื่อผู้ให้ข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

2. กรอก
เบอร์โทรศัพท์ 3. กรอกอีเมล์
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4) ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

เม่ือเจ้าหน้าทีพ่จิารณาเอกสารถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จะมกีารแจ้งเตอืนการช�าระค่าธรรมเนียม ทาง SMS  
และอีเมล์ของผู้ใช้งาน 

เข้าไปในหน้าบัญชีของฉันจะมีการแจ้งเตือนการช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกที่เมนู "การช�าระค่าธรรมเนียม" จะมีแถบเมนูใบแจ้งการช�าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม  
"ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม"

คลิกปุ่มใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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ระบบจะแสดงหน้าใบ pay slip ให้ผู้ใช้งานน�าไปช�าระค่าธรรมเนียม ผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

คลิกปุ่มหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม

หลังจากผู้ใช้งานช�าระค่าธรรมเนียมแล้ว ต้องน�าหลักฐานการช�าระเงินมาอัพโหลดขึ้นระบบ
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ระบบจะแสดงหน้า Pop up ขึน้มาจากน้ันให้ท�าการกรอกข้อมลูและอัพโหลดหลกัฐานการช�าระเงนิข้ึนระบบ

1. เลือกวันที่ช�าระเงิน

3. แจ้งยอดที่ช�าระ

2. เลือกเวลาที่ช�าระเงิน

คลิกปุ่มบันทึก

4. อัพโหลดรูปหลักฐาน 
การช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ
รับรองการเป็นที่ปรึกษา

สถานะที่ปรึกษา

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลไปทาง SMS และอีเมล์ให้ 
ผู้ใช้งานสามารถเช็คสถานะได้ที่หน้า ภาพรวม
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กรณีเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

คลกิเลอืกเมนเูพิม่เตมิ/เปล่ียนแปลง ผู้ใช้งานสามารถเพิม่เตมิผลงานทีป่รกึษาได้ โดยการคลกิเพิม่เตมิผลงาน
และกรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เม่ือกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกปุ่ม "บันทึก" ระบบจะน�าข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อรอการอนุมัติผลการเพิ่มเติม

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

นอกจากเพิ่มผลงานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษาได้เช่นเดียวกัน

1. คลิกเลือก
เพื่อเพิ่มผลงาน

1. คลิกเลือก
เปลี่ยนแปลงข้อมูล

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

3. คลิกปุ่มบันทึก

3. คลิกปุ่มบันทึก
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ข้อมูลทั่วไป : ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

1) ภาพรวม 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "ภาพรวม" จะแสดงหน้าจอดังภาพ

2) การแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "การแจ้งเตือน" เพื่อที่จะได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการแจ้งเตือนส่งมาถึง
ผู้ใช้งาน
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3) บัญชีของฉัน

ผู้ใช้งานคลิกเลือกเมนู "บัญชีของฉัน" เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของฉันและแก้ไขรหัสผ่านได้
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1. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

2. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

3. คลิกที่ปรึกษาสถาบัน
การศึกษา

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา
หากผูใ้ช้งานต้องการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษาประเภท "ท่ีปรกึษาสถาบนัการศึกษา" สามารถเข้าได้ 3 ช่องทางดงันี้

ช่องทางที่ 1 คลิกจากเมนู "เข้าสู่ระบบ" 

- คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

- จะแสดง Pop up จากนั้นให้คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา"

- คลิกเลือกเมนู "ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา"
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ช่องทางที่ 2 คลิกเลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

- คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" 

- จะแสดงเมนู Dropdown list ให้คลิกเลือก "ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา"

1. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

2. คลิกที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ

คลิกที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา

ช่องทางที่ 3 คลิกเลือกไอคอนที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ

1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

เมื่อเลือกประเภทที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาแล้ว ระบบจะเข้ามาท่ีหน้าขึ้นทะเบียน ให้ผู้ใช้งานศึกษาข้อมูล
หลักเกณฑ์ และข้ันตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติของ "ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา" โดยม ี
ขั้นตอนศึกษาดังต่อไปนี้

1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

ผู ้ใช้งานควรศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน โดยที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา 
จะต้องมีคุณสมบัติ เงื่อนไขการได้รับสาขาต่าง ๆ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น และผู้ใช้งานสามารถ Downloads 
เอกสาร/หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษามาศึกษาเพิ่มเติมได้จากเมนูนี้

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาได้จากวิดีโอ และรูปภาพ เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  
โดยสามารถคลิกเมนู "ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา" เพื่อไปหน้าขั้นตอนการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา  
หรือเลื่อน Scorll Bar ไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คุณสมบัติและเงื่อนไข 
การได้รับสาขา

Downloads เอกสาร 
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คลิกขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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หน้าข้ันตอนการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา ผูใ้ช้งานสามารถเลอืกศกึษาได้ทัง้วิดโีอ และรูปภาพ โดยมขีัน้ตอนต่าง ๆ  
ดังนี้

-  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

-  ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

-  ขั้นตอนการเพิ่มผลงานที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกขั้นตอนที่ต้องการ ระบบจะแสดง Pop up ขั้นตอนขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
ศึกษาขั้นตอนที่ต้องการได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบวิดีโอ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบรูปภาพ
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2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ก่อนทีผู่ใ้ช้งานจะขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา สามารถตรวจสอบคณุสมบตัเิบือ้งต้นของการขึน้ทีท่ะเบยีนทีป่รกึษาได้ 
โดยคลิกที่ปุม "ตรวจสอบคุณสมบัติ" หรือปุม "ขึ้นทะเบียน"

คลิกปุ่มขึ้นทะเบียนหรือ
คลิกปุ่มตรวจสอบคุณสมบัติ

กรอกข้อมูลรายละเอียดและคลิกเลือกข้อมูลให้ครบ

แสดง Pop up ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ให้ผู ้ใช้งานกรอกข้อมูล
รายละเอียดและคลิกข้อมูลให้ครบ หลังจากนั้นคลิกปุม "ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น"
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กรอกข้อมูลรายละเอียด
และคลิกเลือกข้อมูล
ให้ครบ

คลิกเลือก ป และเดือน ทีจบการศึกษา

คลิกเลือก วัน ทีจบการศึกษา

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

แสดง Pop up "Good job" จากนั้นให้คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

วันที่จบการศึกษา ให้คลิก Pop up 
เลือกวัน เดือน ป ที่จบการศึกษา 
โดยเริ่มจากปริญญาตรี
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1. กรอกรหัสยืนยันตัวตน 2.  คลิกปุ่มตรวจสอบ

2) ขึ้นทะเบียน

เมื่อผู้ใช้งานผ่านขั้นตอน "ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา" แล้วขั้นตอน 
"ขึ้นทะเบียน" จะแสดง Pop up กรอกรายละเอียดตามหัวข้อให้ครบ คลิกปุม "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นคลิกปุม 
"ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" และคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

1. กรอกชื่อผู้ใช้ ต้องเป็นตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ต้องระบุอย่างน้อย 
4 หลัก และชื่อผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

4. กรอกอีเมล์ และอีเมล์ผู้ใช้
งานต้องไม่ซ�้ากัน 5. กรอกอีเมล์ (ส�ารอง) และอีเมล์

ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

7. กรอกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส�ารอง) 
และโทรศัพท์ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

10. คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

3. ถ้าเคยลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่อข้าม
ไปหน้าเข้าสู่ระบบ2. กรอกรหัสผ่าน ต้องระบุอย่างน้อย 4 หลัก

6. กรอกเบอร์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และโทรศัพท์
ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

9. คลิกฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ

8. คลิกยอมรับเงื่อนไข

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง จะแสดง Pop up "ตรวจสอบอีเมล์!" ผู้ใช้งานต้องกรอก รหัสยืนยัน
ตัวตนที่ได้รับจากอีเมล์ที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกปุม "ตรวจสอบ"

เมื่อกรอกรหัสยืนยันตัวตนแล้ว จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ" 
เพื่อไปหน้าบัญชีของฉันและกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ
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หรือหน้าหลัก คลิก Icon 
ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา

คลิกเมนู Dropdown list ที่หน้าหลักเลือก 
ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา

คลิกเลือกบัญชีของฉัน

ในกรณีท่ีผู้ใช้งาน "เข้าสู่ระบบใช้งานแล้ว" เลือกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ Dropdown list คลิกเลือก 
"ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา" หรือ Icon คลิก "ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา" ระบบจะน�าผู ้ใช้งานไปหน้า 
"ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา" ให้ผู้ใช้งานคลิกปุม "บัญชีของฉัน" เพื่อเพื่อด�าเนินการกรอก
ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
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3) ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา 

ระบบจะแสดงหน้าบญัชขีองฉนัทีเ่มนข้ึูนทะเบยีนทีป่รกึษา โดยแบ่งขัน้ตอนการกรอกข้อมลูเป็น 6 แถบหัวข้อ  
รายละเอียดดังภาพ

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ผู้ใช้งานต้องกรอก 
รายละเอียด ข้อมูลข้อ 1 ข้อมูลทั่วไป
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลก่อน
เพื่อไปด�าเนินการต่อ ข้อ 2-6 ได้

Link เอกสาร
คู่มือการ 
กรอกข้อมูล

Link เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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แถบหัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนได้ ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล คลิกที่
ปุม "แก้ไข" โดยสามารถแก้ไขได้ที่เมนู "ประเภทที่ปรึกษา" คลิกเลือก Dropdown list เลือก "ที่ปรึกษานิติบุคคล" 
และไปที่เมนู "ประเภทนิติบุคคล" เลือกเมนู Dropdown list ให้เลือกของประเภท "ที่ปรึกษานิติบุคคล" ที่ต้องการ 
แล้วคลิกปุม "บันทึก" 

ข้อควรระวัง

ถ้าผู้ใช้งานคลิกปุม "บันทึก" ในส่วนข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน
ประเภทที่ปรึกษาได้

1. คลิกปุ่มแก้ไข

2. คลิกเลือกที่ประเภทที่ปรึกษา
ที่ต้องการเปลีี่ยน

3. คลิกปุ่มบันทึก

5. ประเภทที่ปรึกษาได้มี
การแก้ไขแล้ว

4. คลิกปุ่ม OK

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุม "OK" เพื่อกลับไปหน้าขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดยแสดง
หน้าการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
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กรอกรายละเอียด ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล ให้ครบถ้วน และคลิกเลือก  
"ช่องทางการรับข่าวสาร" จากนั้นคลิกปุม "บันทึก" 

3. คลิกปุ่มบันทึก

1. คลิกเลือก และ
กรอกข้อมูล
รายละเอียด ให้
ครบถ้วน

2. คลิกเลือกช่องทางการรับข่าวสาร
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ระบบจะแสดงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ วัตถุประสงค์ ให้ผู้ใช้งานคลิกปุม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up 
จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบ โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 1 ล�าดับ และสามารถเพิ่มก่ีล�าดับก็ได้ เมื่อ
กรอกรายละเอียดครบแล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ จากน้ันคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ" เพื่อไปกรอก
รายละเอียดในหัวข้อถัดไป

1. คลิกปุ่มเพิ่ม

2. คลิกเลือก และกรอกข้อมูลให้ครบ

3. คลิกปุ่มบันทึก
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4. คลิกปุ่ม OK

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มวิชาชีพ
ล�าดับถัดไป

คลิกแก้ไขหรือลบ
ในล�าดับนั้นๆ ได้

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ
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แถบหัวข้อที่ 2 ข้อมูลประวัติบุคลากรที่ปรึกษา

ผูใ้ช้งานต้องระบขุ้อมูลประวัติบคุลากรท่ีปรกึษา โดยคลกิปุม "เพิม่" จะแสดง Pop up ข้อมลูประวติับคุลากร
ที่ปรึกษา ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

แถบหัวข้อที่ 3 ประสบการณ์โครงการ

ผู้ใช้งานต้องระบุประสบการณ์โครงการ โดยคลิกปุม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ข้อมูลประสบการณ์โครงการ 
ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"
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แถบหัวข้อที่ 4 สรุปสถานะ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานเองตามท่ีได้กรอกรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ และจากนั้น
คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

แถบหัวข้อที่ 5 เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ใช้งานต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา โดยต้องเป็นเอกสาร
ไฟล์ PDF ในบางหัวข้อมีไฟล์ดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างหรือแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลย 
ในส่วนเอกสารโครงการ ผู้ใช้งานสามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรืออัพโหลดผ่านระบบได้  

คลิกเลือก Icon 
ดาวน์โหลด
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1. คลิกเลือก 
Icon อัพโหลด

ตัวอย่างในการอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา

2. คลิกเลือกปุ่ม 
Browse

3. เลือกไฟล์เอกสารที่
ต้องการอัพโหลด 
ต้องเป็นไฟล์ PDF

4. คลิกเลือกปุ่ม
อัพโหลด

5. สามารถดูเอกสาร 
และลบเอกสารที่อัพโหลดได้
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เมื่ออัพโหลดเอกสารครบแล้ว คลิกเลือกด�าเนินการต่อ

เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ให้คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

แถบหัวข้อที่ 6 ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ และคลิกเลือก "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ ยื่นขอขึ้นทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ และคลิกเลือก
ปุม "ด�าเนินการขึ้นทะเบียน"  

คลิกปุ่มใช่ ส่งข้อมูล

ระบบจะแสดง Pop up  ถามผู้ใช้งานอีกครั้งว่าจะ ส่งข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีแก้ไขแล้วให้คลิกเลือก 
"ใช่ ส่งข้อมูล"

คลิกปุ่ม OK

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุม "OK" ต่อไปเป็นขั้นตอนรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

กดปุ่มด�าเนินการขึ้นทะเบียน

4. คลิกยอมรับเงื่อนไข

1. กรอกชื่อผู้ให้ข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

2. กรอก
เบอร์โทรศัพท์ 3. กรอกอีเมล์
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4) ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

เม่ือเจ้าหน้าทีพ่จิารณาเอกสารถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จะมกีารแจ้งเตอืนการช�าระค่าธรรมเนียม ทาง SMS  
และอีเมล์ของผู้ใช้งาน 

เข้าไปในหน้าบัญชีของฉันจะมีการแจ้งเตือนการช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกที่เมนู "การช�าระค่าธรรมเนียม" จะมีแถบเมนูใบแจ้งการช�าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุม 
"ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม"

คลิกปุ่มใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ

ระบบจะแสดงหน้าใบ pay slip ให้ผู้ใช้งานน�าไปช�าระค่าธรรมเนียม ผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

คลิกปุ่มหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม

หลังจากผู้ใช้งานช�าระค่าธรรมเนียมแล้ว ต้องน�าหลักฐานการช�าระเงินมาอัพโหลดขึ้นระบบ
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ

ระบบจะแสดงหน้า Pop up ขึน้มาจากนัน้ให้ท�าการกรอกข้อมลูและอัพโหลดหลกัฐานการช�าระเงนิขึน้ระบบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลไปทาง SMS และอีเมล์ให้ 
ผู้ใช้งานสามารถเช็คสถานะได้ที่หน้า ภาพรวม

 

 

1. เลือกวันที่ช�าระเงิน

3. แจ้งยอดที่ช�าระ

2. เลือกเวลาที่ช�าระเงิน

คลิกปุ่มบันทึก

4. อัพโหลดรูปหลักฐาน 
การช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ
รับรองการเป็นที่ปรึกษา

สถานะที่ปรึกษา
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

กรณีเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา

คลกิเลอืกเมนเูพิม่เตมิ/เปล่ียนแปลง ผู้ใช้งานสามารถเพิม่เตมิผลงานทีป่รกึษาได้ โดยการคลกิเพิม่เตมิผลงาน
และกรอกข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกปุม "บันทึก" ระบบจะน�าข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อรอการอนุมัติผลการเพิ่มเติม

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา

นอกจากเพิ่มผลงานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษาได้เช่นเดียวกัน

1. คลิกเลือก
เพื่อเพิ่มผลงาน

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

3. คลิกปุ่มบันทึก

1. คลิกเลือก
เปลี่ยนแปลงข้อมูล

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

3. คลิกปุ่มบันทึก
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

ข้อมูลทั่วไป : ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา

1) ภาพรวม 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "ภาพรวม" จะแสดงหน้าจอดังภาพ

2) การแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "การแจ้งเตือน" เพ่ือท่ีจะได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการแจ้งเตือนส่งมาถึง
ผู้ใช้งาน
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

3) บัญชีของฉัน

ผู้ใช้งานคลิกเลือกเมนู "บัญชีของฉัน" เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของฉันและแก้ไขรหัสผ่านได้
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

1. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

2. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

3. คลิกที่ปรึกษามูลนิธิ

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา : ที่ปรึกษามูลนิธิ
หากผู้ใช้งานต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภท "ที่ปรึกษามูลนิธิ" สามารถเข้าได้ 3 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 คลิกจากเมนู "เข้าสู่ระบบ" 

- คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

- จะแสดง Pop up จากนั้นให้คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา"

- คลิกเลือกเมนู "ที่ปรึกษามูลนิธิ"
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

ช่องทางที่ 2 คลิกเลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

- คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" 

- จะแสดงเมนู Dropdown list ให้คลิกเลือก "ที่ปรึกษามูลนิธิ"

1. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

2. คลิกที่ปรึกษามูลนิธิ
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ

คลิกที่ปรึกษามูลนิธิ

ช่องทางที่ 3 คลิกเลือกไอคอนที่ปรึกษามูลนิธิ
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ

1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

เม่ือเลือกประเภทที่ปรึกษามูลนิธิแล้ว ระบบจะเข้ามาที่หน้าขึ้นทะเบียน ให้ผู้ใช้งานศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์  
และขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติของ "ที่ปรึกษามูลนิธิ" โดยมีขั้นตอนศึกษาดังต่อไปนี้

1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา



112

คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาส�าหรับผู้ใช้บริการ

1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

ผู้ใช้งานควรศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน โดยที่ปรึกษามูลนิธิจะต้องมีคุณสมบัติ 
เงื่อนไขการได้รับสาขาต่าง ๆ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น และผู้ใช้งานสามารถ Downloads เอกสาร/หลักฐาน
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษามาศึกษาเพิ่มเติมได้จากเมนูนี้

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาได้จากวิดีโอ และรูปภาพ เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  
โดยสามารถคลิกเมนู "ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" เพื่อไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา หรือเลื่อน 
Scorll Bar ไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คุณสมบัติและเงื่อนไข 
การได้รับสาขา

Downloads เอกสาร 
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คลิกขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

หน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ผู ้ใช้งานสามารถเลือกศึกษาได้ทั้งวิดีโอ และรูปภาพ โดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

-  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

-  ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

-  ขั้นตอนการเพิ่มผลงานที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกขั้นตอนที่ต้องการ ระบบจะแสดง Pop up ขั้นตอนขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
ศึกษาขั้นตอนที่ต้องการได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบวิดีโอ
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบรูปภาพ
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ก่อนทีผู่ใ้ช้งานจะขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา สามารถตรวจสอบคณุสมบตัเิบือ้งต้นของการขึน้ทีท่ะเบยีนทีป่รกึษาได้ 
โดยคลิกที่ปุม "ตรวจสอบคุณสมบัติ" หรือปุม "ขึ้นทะเบียน"

คลิกปุ่มขึ้นทะเบียน
หรือคลิกปุ่มตรวจสอบคุณสมบัติ

กรอกข้อมูลรายละเอียดและคลิกเลือกข้อมูลให้ครบ

แสดง Pop up ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ให้ผู ้ใช้งานกรอกข้อมูล
รายละเอียดและคลิกข้อมูลให้ครบ หลังจากนั้นคลิกปุม "ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น" 
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

กรอกข้อมูลรายละเอียด
และคลิกเลือกข้อมูล
ให้ครบ

คลิกเลือก ป และเดือน ทีจบการศึกษา

คลิกเลือก วัน ทีจบการศึกษา

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

แสดง Pop up "Good job" จากนั้นให้คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

วันที่จบการศึกษา ให้คลิก Pop up 
เลือกวัน เดือน ป ที่จบการศึกษา 
โดยเริ่มจากปริญญาตรี
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

1. กรอกรหัสยืนยันตัวตน 2.  คลิกปุ่มตรวจสอบ

2) ขึ้นทะเบียน

เมื่อผู้ใช้งานผ่านขั้นตอน "ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา" แล้วขั้นตอน 
"ขึ้นทะเบียน" จะแสดง Pop up กรอกรายละเอียดตามหัวข้อให้ครบ คลิกปุม "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นคลิกปุม 
"ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" และคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

1. กรอกชื่อผู้ใช้ ต้องเป็นตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ต้องระบุอย่างน้อย 
4 หลัก และชื่อผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

4. กรอกอีเมล์ และอีเมล์ผู้ใช้
งานต้องไม่ซ�้ากัน 5. กรอกอีเมล์ (ส�ารอง) และอีเมล์

ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

7. กรอกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส�ารอง) 
และโทรศัพท์ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

10. คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

3. ถ้าเคยลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่อข้าม
ไปหน้าเข้าสู่ระบบ2. กรอกรหัสผ่าน ต้องระบุอย่างน้อย 4 หลัก

6. กรอกเบอร์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และโทรศัพท์
ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

9. คลิกฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ

8. คลิกยอมรับเงื่อนไข

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง จะแสดง Pop up "ตรวจสอบอีเมล์!" ผู้ใช้งานต้องกรอก รหัสยืนยัน
ตัวตนที่ได้รับจากอีเมล์ที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกปุม "ตรวจสอบ"

เมื่อกรอกรหัสยืนยันตัวตนแล้ว จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ" 
เพื่อไปหน้าบัญชีของฉันและกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ
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ในกรณีท่ีผู้ใช้งาน "เข้าสู่ระบบใช้งานแล้ว" เลือกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ Dropdown list คลิกเลือก 
"ที่ปรึกษามูลนิธิ" หรือ Icon คลิก "ที่ปรึกษามูลนิธิ" ระบบจะน�าผู้ใช้งานไปหน้า "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
มูลนิธิ" ให้ผู้ใช้งานคลิกปุม "บัญชีของฉัน" เพื่อด�าเนินการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียน

หรือหน้าหลัก คลิก Icon ที่ปรึกษามูลนิธิ

คลิกเมนู Dropdown list ที่หน้าหลักเลือก 
ที่ปรึกษามูลนิธิ

คลิกเลือกบัญชีของฉัน
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3) ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษามูลนิธิ 

ระบบจะแสดงหน้าบญัชขีองฉนัทีเ่มนข้ึูนทะเบยีนทีป่รกึษา โดยแบ่งขัน้ตอนการกรอกข้อมลูเป็น 6 แถบหัวข้อ  
รายละเอียดดังภาพ

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ผู้ใช้งานต้องกรอก 
รายละเอียด ข้อมูลข้อ 1 ข้อมูลทั่วไป
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลก่อน
เพื่อไปด�าเนินการต่อ ข้อ 2-6 ได้

Link เอกสาร
คู่มือการ 
กรอกข้อมูล

Link เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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แถบหัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนได้ ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล คลิกที่
ปุม "แก้ไข" โดยสามารถแก้ไขได้ที่เมนู "ประเภทที่ปรึกษา" คลิกเลือก Dropdown list เลือก "ที่ปรึกษานิติบุคคล" 
และไปที่เมนู "ประเภทนิติบุคคล" เลือกเมนู Dropdown list ให้เลือกของประเภท "ที่ปรึกษานิติบุคคล" ที่ต้องการ 
แล้วคลิกปุม "บันทึก"

ข้อควรระวัง

ถ้าผู้ใช้งานคลิกปุม "บันทึก" ในส่วนข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน
ประเภทที่ปรึกษาได้

1. คลิกปุ่มแก้ไข

2. คลิกเลือกที่ประเภทที่ปรึกษา
ที่ต้องการเปลีี่ยน

3. คลิกปุ่มบันทึก

5. ประเภทที่ปรึกษาได้มี
การแก้ไขแล้ว

4. คลิกปุ่ม OK

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุม "OK" เพื่อกลับไปหน้าขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดยแสดง
หน้าการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
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กรอกรายละเอียด ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล ให้ครบถ้วน และคลิกเลือก  "ช่องทาง
การรับข่าวสาร" จากนั้นคลิกปุม "บันทึก" 

1. คลิกเลือก และ
กรอกข้อมูล
รายละเอียด ให้
ครบถ้วน

3. คลิกปุ่มบันทึก

2. คลิกเลือกช่องทางการรับข่าวสาร
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ระบบจะแสดงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ วัตถุประสงค์ ให้ผู้ใช้งานคลิกปุม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up 
จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบ โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 1 ล�าดับ และสามารถเพิ่มก่ีล�าดับก็ได้ เมื่อ
กรอกรายละเอียดครบแล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ จากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ" เพื่อไป
กรอกรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

1. คลิกปุ่มเพิ่ม

2. คลิกเลือก และกรอกข้อมูลให้ครบ

3. คลิกปุ่มบันทึก
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4. คลิกปุ่ม OK

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มวิชาชีพ
ล�าดับถัดไป

คลิกแก้ไขหรือลบ
ในล�าดับนั้นๆ ได้

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

แถบหัวข้อที่ 2 ข้อมูลประวัติบุคลากรที่ปรึกษา

ผูใ้ช้งานต้องระบขุ้อมูลประวัติบคุลากรทีป่รึกษา โดยคลกิปุม "เพิม่" จะแสดง Pop up ข้อมลูประวติับคุลากร
ที่ปรึกษา ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้ว 
คลิกเลือกด�าเนินการต่อ

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

แถบหัวข้อที่ 3 ประสบการณ์โครงการ

ผู้ใช้งานต้องระบุประสบการณ์โครงการ โดยคลิกปุม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ข้อมูลประสบการณ์โครงการ 
ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"
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แถบหัวข้อที่ 4 สรุปสถานะ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานเองตามท่ีได้กรอกรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ และจากนั้น
คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

แถบหัวข้อที่ 5 เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ใช้งานต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ปรึกษามูลนิธิ โดยต้องเป็นเอกสารไฟล์ PDF 
ในบางหัวข้อมีไฟล์ดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างหรือแบบฟอร์มให้ผู ้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลย 
ในส่วนเอกสารโครงการ ผู้ใช้งานสามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรืออัพโหลดผ่านระบบได้  

คลิกเลือก Icon 
ดาวน์โหลด
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1. คลิกเลือก 
Icon อัพโหลด

ตัวอย่างในการอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา

2. คลิกเลือกปุ่ม 
Browse

3. เลือกไฟล์เอกสารที่
ต้องการอัพโหลด 
ต้องเป็นไฟล์ PDF

4. คลิกเลือกปุ่ม
อัพโหลด

5.  สามารถดูเอกสาร 
และลบเอกสารที่อัพโหลดได้
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เมื่ออัพโหลดเอกสารครบแล้ว คลิกเลือกด�าเนินการต่อ

เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ให้คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

แถบหัวข้อที่ 6 ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ และคลิกเลือก "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ ยื่นขอขึ้นทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ และคลิกเลือก
ปุม "ด�าเนินการขึ้นทะเบียน"  

คลิกปุ่มใช่ ส่งข้อมูล

ระบบจะแสดง Pop up ถามผู ้ใช้งานอีกครั้งว่าจะ ส่งข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีแก้ไขแล้วให้คลิกเลือก 
"ใช่ ส่งข้อมูล"

คลิกปุ่ม OK

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุม "OK" ต่อไปเป็นขั้นตอนรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

กดปุ่มด�าเนินการขึ้นทะเบียน

4. คลิกยอมรับเงื่อนไข

1. กรอกชื่อผู้ให้ข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

2. กรอก
เบอร์โทรศัพท์ 3. กรอกอีเมล์
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4) ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

เม่ือเจ้าหน้าทีพ่จิารณาเอกสารถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จะมกีารแจ้งเตอืนการช�าระค่าธรรมเนียม ทาง SMS  
และอีเมล์ของผู้ใช้งาน 

เข้าไปในหน้าบัญชีของฉันจะมีการแจ้งเตือนการช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกที่เมนู "การช�าระค่าธรรมเนียม" จะมีแถบเมนูใบแจ้งการช�าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุม 
"ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม"

คลิกปุ่มใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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ระบบจะแสดงหน้าใบ pay slip ให้ผู้ใช้งานน�าไปช�าระค่าธรรมเนียม ผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

คลิกปุ่มหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม

หลังจากผู้ใช้งานช�าระค่าธรรมเนียมแล้ว ต้องน�าหลักฐานการช�าระเงินมาอัพโหลดขึ้นระบบ
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ระบบจะแสดงหน้า Pop up ขึน้มาจากน้ันให้ท�าการกรอกข้อมลูและอัพโหลดหลกัฐานการช�าระเงนิข้ึนระบบ

1. เลือกวันที่ช�าระเงิน

3. แจ้งยอดที่ช�าระ

2. เลือกเวลาที่ช�าระเงิน

คลิกปุ่มบันทึก

4. อัพโหลดรูปหลักฐาน 
การช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ
รับรองการเป็นที่ปรึกษา

สถานะที่ปรึกษา

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลไปทาง SMS และอีเมล์ให้ 
ผู้ใช้งานสามารถเช็คสถานะได้ที่หน้า ภาพรวม
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กรณีขั้นตอนเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา : ที่ปรึกษามูลนิธิ

คลิกเลือกเมนูเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาได้ โดยการคลิกเพิ่มเติม
ผลงานและกรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกปุม "บันทึก" ระบบจะน�าข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อรอการอนุมัติผลการเพิ่มเติม

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษา : ที่ปรึกษามูลนิธิ

นอกจากเพิ่มผลงานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษาได้เช่นเดียวกัน

1. คลิกเลือก
เพื่อเพิ่มผลงาน

1. คลิกเลือก
เปลี่ยนแปลงข้อมูล

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

3. คลิกปุ่มบันทึก

3. คลิกปุ่มบันทึก
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ข้อมูลทั่วไป : ที่ปรึกษามูลนิธิ

1) ภาพรวม 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "ภาพรวม" จะแสดงหน้าจอดังภาพ

2) การแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "การแจ้งเตือน" เพื่อท่ีจะได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการแจ้งเตือนส่งมาถึง
ผู้ใช้งาน
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3) บัญชีของฉัน

ผู้ใช้งานคลิกเลือกเมนู "บัญชีของฉัน" เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของฉันและแก้ไขรหัสผ่านได้
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1. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

2. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

3. คลิกที่ปรึกษาสมาคม

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาสมาคม
หากผู้ใช้งานต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภท "ที่ปรึกษาสมาคม" สามารถเข้าได้ 3 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 คลิกจากเมนู "เข้าสู่ระบบ" 

- คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

- จะแสดง Pop up จากนั้นให้คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา"

- คลิกเลือกเมนู "ที่ปรึกษาสมาคม"
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ช่องทางที่ 2 คลิกเลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

- คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" 

- จะแสดงเมนู Dropdown list ให้คลิกเลือก "ที่ปรึกษาสมาคม"

1. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

2. คลิกที่ปรึกษาสมาคม
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คลิกที่ปรึกษาสมาคม

ช่องทางที่ 3 คลิกเลือกไอคอนที่ปรึกษาสมาคม
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1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

เม่ือเลือกประเภทท่ีปรึกษาสมาคมแล้ว ระบบจะเข้ามาที่หน้าขึ้นทะเบียน ให้ผู้ใช้งานข้อมูลหลักเกณฑ์  
และขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติของ "ที่ปรึกษาสมาคม" โดยมีขั้นตอนศึกษาดังต่อไปนี้

1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

ผู้ใช้งานควรศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน โดยที่ปรึกษาสมาคมจะต้องมีคุณสมบัติ 
เงื่อนไขการได้รับสาขาต่าง ๆ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น และผู้ใช้งานสามารถ Downloads เอกสาร/หลักฐาน
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษามาศึกษาเพิ่มเติมได้จากเมนูนี้

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาได้จากวิดีโอ และรูปภาพ เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  
โดยสามารถคลิกเมนู "ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" เพื่อไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา หรือเลื่อน 
Scorll Bar ไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คุณสมบัติและเงื่อนไข 
การได้รับสาขา

Downloads เอกสาร 
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คลิกขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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หน้าข้ันตอนการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา ผูใ้ช้งานสามารถเลอืกศกึษาได้ทัง้วิดโีอ และรูปภาพ โดยมขีัน้ตอนต่าง ๆ  
ดังนี้

- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

- ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

- ขั้นตอนการเพิ่มผลงานที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกขั้นตอนที่ต้องการ ระบบจะแสดง Pop up ขั้นตอนขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
ศึกษาขั้นตอนที่ต้องการได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบวิดีโอ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบรูปภาพ
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2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ก่อนทีผู่ใ้ช้งานจะขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา สามารถตรวจสอบคณุสมบตัเิบือ้งต้นของการขึน้ทีท่ะเบยีนทีป่รกึษาได้ 
โดยคลิกที่ปุม "ตรวจสอบคุณสมบัติ" หรือปุม "ขึ้นทะเบียน"

คลิกปุ่มขึ้นทะเบียน
หรือคลิกปุ่มตรวจสอบคุณสมบัติ

กรอกข้อมูลรายละเอียดและคลิกเลือกข้อมูลให้ครบ

แสดง Pop up ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ให้ผู ้ใช้งานกรอกข้อมูล
รายละเอียดและคลิกข้อมูลให้ครบ หลังจากนั้นคลิกปุม "ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น" 
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กรอกข้อมูลรายละเอียด
และคลิกเลือกข้อมูล
ให้ครบ

คลิกเลือก ป และเดือน ทีจบการศึกษา

คลิกเลือก วัน ทีจบการศึกษา

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

แสดง Pop up "Good job" จากนั้นให้คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

วันที่จบการศึกษา ให้คลิก Pop up 
เลือกวัน เดือน ป ที่จบการศึกษา 
โดยเริ่มจากปริญญาตรี
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

1. กรอกรหัสยืนยันตัวตน 2.  คลิกปุ่มตรวจสอบ

2) ขึ้นทะเบียน

เมื่อผู้ใช้งานผ่านขั้นตอน "ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา" แล้วขั้นตอน 
"ขึ้นทะเบียน" จะแสดง Pop up กรอกรายละเอียดตามหัวข้อให้ครบ  คลิกปุม "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นคลิกปุม 
"ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" และคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

1. กรอกชื่อผู้ใช้ ต้องเป็นตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ต้องระบุอย่างน้อย 
4 หลัก และชื่อผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

4. กรอกอีเมล์ และอีเมล์ผู้ใช้
งานต้องไม่ซ�้ากัน 5. กรอกอีเมล์ (ส�ารอง) และอีเมล์

ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

7. กรอกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส�ารอง) 
และโทรศัพท์ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

10. คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

3. ถ้าเคยลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่อข้าม
ไปหน้าเข้าสู่ระบบ2. กรอกรหัสผ่าน ต้องระบุอย่างน้อย 4 หลัก

6. กรอกเบอร์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และโทรศัพท์
ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

9. คลิกฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ

8. คลิกยอมรับเงื่อนไข

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง จะแสดง Pop up "ตรวจสอบอีเมล์!" ผู้ใช้งานต้องกรอก รหัสยืนยัน
ตัวตนที่ได้รับจากอีเมล์ที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกปุม "ตรวจสอบ"

เมื่อกรอกรหัสยืนยันตัวตนแล้ว จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ" 
เพื่อไปหน้าบัญชีของฉันและกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ
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หรือหน้าหลัก คลิก Icon ที่ปรึกษาสมาคม

คลิกเมนู Dropdown list ที่หน้าหลักเลือก 
ที่ปรึกษาสมาคม

คลิกเลือกบัญชีของฉัน

ในกรณีท่ีผู้ใช้งาน "เข้าสู่ระบบใช้งานแล้ว" เลือกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ Dropdown list คลิกเลือก 
"ทีป่รกึษาสมาคม" หรอื Icon คลิก "ทีป่รึกษาสมาคม" ระบบจะน�าผูใ้ช้งานไปหน้า "ขึน้ทะเบยีนท่ีปรึกษา ทีป่รึกษา
สมาคม" ให้ผู้ใช้งานคลิกปุม "บัญชีของฉัน" เพื่อด�าเนินการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียน
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3) ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาสมาคม 

ระบบจะแสดงหน้าบญัชขีองฉนัทีเ่มนข้ึูนทะเบยีนทีป่รกึษา โดยแบ่งขัน้ตอนการกรอกข้อมลูเป็น 6 แถบหัวข้อ  
รายละเอียดดังภาพ

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ผู้ใช้งานต้องกรอก 
รายละเอียด ข้อมูลข้อ 1 ข้อมูลทั่วไป
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลก่อน
เพื่อไปด�าเนินการต่อ ข้อ 2-6 ได้

Link เอกสาร
คู่มือการ 
กรอกข้อมูล

Link เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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แถบหัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนได้ ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล คลิกที่
ปุม "แก้ไข" โดยสามารถแก้ไขได้ที่เมนู "ประเภทที่ปรึกษา" คลิกเลือก Dropdown list เลือก "ที่ปรึกษานิติบุคคล" 
และไปที่เมนู "ประเภทนิติบุคคล" เลือกเมนู Dropdown list ให้เลือกของประเภท "ที่ปรึกษานิติบุคคล" ที่ต้องการ 
แล้วคลิกปุม "บันทึก"

ข้อควรระวัง

ถ้าผู้ใช้งานคลิกปุม "บันทึก" ในส่วนข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน
ประเภทที่ปรึกษาได้

1. คลิกปุ่มแก้ไข

2. คลิกเลือกที่ประเภทที่ปรึกษา
ที่ต้องการเปลีี่ยน

3. คลิกปุ่มบันทึก

5. ประเภทที่ปรึกษาได้มี
การแก้ไขแล้ว

4. คลิกปุ่ม OK

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุม "OK" เพื่อกลับไปหน้าขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดยแสดง
หน้าการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
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กรอกรายละเอยีด ข้อมลูทัว่ไปการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษานิตบิคุคล ให้ครบถ้วน และคลกิเลอืก  "ช่องทางการ
รับข่าวสาร" จากนั้นคลิกปุม "บันทึก"

1. คลิกเลือก และ
กรอกข้อมูล
รายละเอียด ให้
ครบถ้วน

3. คลิกปุ่มบันทึก

2. คลิกเลือกช่องทางการรับข่าวสาร
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ระบบจะแสดงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ วัตถุประสงค์ ให้ผู้ใช้งานคลิกปุม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up 
จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบ โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 1 ล�าดับ และสามารถเพิ่มก่ีล�าดับก็ได้ เมื่อ
กรอกรายละเอียดครบแล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ จากน้ันคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ" เพื่อไปกรอก
รายละเอียดในหัวข้อถัดไป

1. คลิกปุ่มเพิ่ม

2. คลิกเลือก และกรอกข้อมูลให้ครบ

3. คลิกปุ่มบันทึก
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4. คลิกปุ่ม OK

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มวิชาชีพ
ล�าดับถัดไป

คลิกแก้ไขหรือลบ
ในล�าดับนั้นๆ ได้

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ



151

คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

แถบหัวข้อที่ 2 ข้อมูลประวัติบุคลากรที่ปรึกษา

ผูใ้ช้งานต้องระบขุ้อมลูประวตับิคุลากรทีป่รกึษา  โดยคลกิปุม "เพิม่" จะแสดง Pop up ข้อมลูประวัตบิคุลากร
ที่ปรึกษา ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

แถบหัวข้อที่ 3 ประสบการณ์โครงการ

ผู้ใช้งานต้องระบุประสบการณ์โครงการ โดยคลิกปุม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ข้อมูลประสบการณ์โครงการ 
ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"
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แถบหัวข้อที่ 4 สรุปสถานะ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานเองตามท่ีได้กรอกรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ และจากนั้น
คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

แถบหัวข้อที่ 5 เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ใช้งานต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ปรึกษาสมาคม โดยต้องเป็นเอกสารไฟล์ PDF 
ในบางหัวข้อมีไฟล์ดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างหรือแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลย ในส่วน
เอกสารโครงการ ผู้ใช้งานสามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรืออัพโหลดผ่านระบบได้  

คลิกเลือก Icon 
ดาวน์โหลด
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1. คลิกเลือก 
Icon อัพโหลด

ตัวอย่างในการอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา

2. คลิกเลือกปุ่ม 
Browse

3. เลือกไฟล์เอกสารที่
ต้องการอัพโหลด 
ต้องเป็นไฟล์ PDF

4. คลิกเลือกปุ่ม
อัพโหลด

5.  สามารถดูเอกสาร 
และลบเอกสารที่อัพโหลดได้
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เมื่ออัพโหลดเอกสารครบแล้ว คลิกเลือกด�าเนินการต่อ

เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ให้คลิกปุม"ด�าเนินการต่อ"

แถบหัวข้อที่ 6 ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ และคลิกเลือก "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ ยื่นขอขึ้นทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ และคลิกเลือก
ปุม "ด�าเนินการขึ้นทะเบียน"  

คลิกปุ่มใช่ ส่งข้อมูล

ระบบจะแสดง Pop up  ถามผู้ใช้งานอีกครั้งว่าจะ ส่งข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีแก้ไขแล้วให้คลิกเลือก 
"ใช่ ส่งข้อมูล"

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุม "OK" ต่อไปเป็นขั้นตอนรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

"Good job" ให้คลิกปุม  ต่อไปเป็นขั้นตอนรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

คลิกปุ่ม OK

กดปุ่มด�าเนินการขึ้นทะเบียน

4. คลิกยอมรับเงื่อนไข

1. กรอกชื่อผู้ให้ข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

2. กรอก
เบอร์โทรศัพท์ 3. กรอกอีเมล์
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4) ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

เม่ือเจ้าหน้าทีพ่จิารณาเอกสารถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จะมกีารแจ้งเตอืนการช�าระค่าธรรมเนียม ทาง SMS  
และอีเมล์ของผู้ใช้งาน 

เข้าไปในหน้าบัญชีของฉันจะมีการแจ้งเตือนการช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกที่เมนู "การช�าระค่าธรรมเนียม" จะมีแถบเมนูใบแจ้งการช�าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุม 
"ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม"

คลิกปุ่มใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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ระบบจะแสดงหน้าใบ pay slip ให้ผู้ใช้งานน�าไปช�าระค่าธรรมเนียม ผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

คลิกปุ่มหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม

หลังจากผู้ใช้งานช�าระค่าธรรมเนียมแล้ว ต้องน�าหลักฐานการช�าระเงินมาอัพโหลดขึ้นระบบ
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ระบบจะแสดงหน้า Pop up ขึน้มาจากนัน้ให้ท�าการกรอกข้อมลูและอัพโหลดหลกัฐานการช�าระเงนิขึน้ระบบ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลไปทาง SMS และอีเมล์ให้ 
ผู้ใช้งานสามารถเช็คสถานะได้ที่หน้า ภาพรวม

 

 

1. เลือกวันที่ช�าระเงิน

3. แจ้งยอดที่ช�าระ

2. เลือกเวลาที่ช�าระเงิน

คลิกปุ่มบันทึก

4. อัพโหลดรูปหลักฐาน 
การช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ
รับรองการเป็นที่ปรึกษา

สถานะที่ปรึกษา
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กรณีเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาสมาคม

คลิกเลือกเมนูเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษาได้ โดยการคลิกเพิ่มเติม
ผลงานและกรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกปุม "บันทึก" ระบบจะน�าข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อรอการอนุมัติผลการเพิ่มเติม

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาสมาคม

นอกจากเพิ่มผลงานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษาได้เช่นเดียวกัน

1. คลิกเลือก
เพื่อเพิ่มผลงาน

1. คลิกเลือก
เปลี่ยนแปลงข้อมูล

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

3. คลิกปุ่มบันทึก

3. คลิกปุ่มบันทึก
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ข้อมูลทั่วไป : ที่ปรึกษาสมาคม

1) ภาพรวม 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "รวมภาพ" จะแสดงหน้าจอดังภาพ

2) การแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "การแจ้งเตือน" เพ่ือท่ีจะได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการแจ้งเตือนส่งมาถึง
ผู้ใช้งาน
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3) บัญชีของฉัน

ผู้ใช้งานคลิกเลือกเมนู "บัญชีของฉัน" เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของฉันและแก้ไขรหัสผ่านได้
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1. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

2. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

3. คลิกที่ปรึกษาองค์กร
ของรัฐ

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ
หากผู้ใช้งานต้องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภท "ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ" สามารถเข้าได้ 3 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 คลิกจากเมนู "เข้าสู่ระบบ" 

- คลิกเลือกเข้าสู่ระบบ

- จะแสดง Pop up จากนั้นให้คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา"

- คลิกเลือกเมนู "ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ"
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ช่องทางที่ 2 คลิกเลือกเมนูขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

- คลิกเลือกเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" 

- จะแสดงเมนู Dropdown list ให้คลิกเลือก "ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ"

1. คลิกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

2. คลิกที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ
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คลิกที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ

ช่องทางที่ 3 คลิกเลือกไอคอนที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ
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1. ศึกษาข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

เมือ่เลอืกประเภทท่ีปรกึษาองค์กรของรฐัแล้ว ระบบจะเข้ามาทีห่น้าข้ึนทะเบยีน ให้ผูใ้ช้งานศกึษาข้อมลูหลกัเกณฑ์ 
และข้ันตอนต่าง ๆ  ให้ครบถ้วน เพือ่ให้ตรงตามคณุสมบตัขิอง "ท่ีปรกึษาองค์กรของรฐั" โดยมข้ัีนตอนศกึษาดงัต่อไปนี้

1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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1) ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน

ผู้ใช้งานควรศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเอกสารการขึ้นทะเบียน โดยที่ปรึกษาองค์กรของรัฐจะต้อง
มีคุณสมบัติ เงื่อนไขการได้รับสาขาต่าง ๆ ให้ตรงตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น และผู้ใช้งานสามารถ Downloads  
เอกสาร/หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษามาศึกษาเพิ่มเติมได้จากเมนูนี้

2) ศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาได้จากวิดีโอ และรูปภาพ เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น  
โดยสามารถคลิกเมนู "ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" เพื่อไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา หรือเลื่อน 
Scorll Bar ไปหน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คุณสมบัติและเงื่อนไข 
การได้รับสาขา

Downloads เอกสาร 
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

คลิกขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
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หน้าขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ผู ้ใช้งานสามารถเลือกศึกษาได้ทั้งวิดีโอ และรูปภาพ โดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

-  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

-  ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

-  ขั้นตอนการเพิ่มผลงานที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกขั้นตอนที่ต้องการ ระบบจะแสดง Pop up ขั้นตอนขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
ศึกษาขั้นตอนที่ต้องการได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบวิดีโอ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
สามารถเลือกดูวิดีโอ หรือรูปภาพก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในรูปแบบรูปภาพ
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2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ก่อนทีผู่ใ้ช้งานจะขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา สามารถตรวจสอบคณุสมบตัเิบือ้งต้นของการขึน้ทีท่ะเบยีนทีป่รกึษาได้ 
โดยคลิกที่ปุม "ตรวจสอบคุณสมบัติ" หรือปุม "ขึ้นทะเบียน"

คลิกปุ่มขึ้นทะเบียน
หรือคลิกปุ่มตรวจสอบคุณสมบัติ

กรอกข้อมูลรายละเอียดและคลิกเลือกข้อมูลให้ครบ

แสดง Pop up ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ให้ผู ้ใช้งานกรอกข้อมูล
รายละเอียดและคลิกข้อมูลให้ครบ หลังจากนั้นคลิกปุม "ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น" 
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กรอกข้อมูลรายละเอียด
และคลิกเลือกข้อมูล
ให้ครบ

คลิกเลือก ป และเดือน ทีจบการศึกษา

คลิกเลือก วัน ทีจบการศึกษา

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

แสดง Pop up "Good job" จากนั้นให้คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

วันที่จบการศึกษา ให้คลิก Pop up 
เลือกวัน เดือน ป ที่จบการศึกษา 
โดยเริ่มจากปริญญาตรี
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1. กรอกรหัสยืนยันตัวตน 2.  คลิกปุ่มตรวจสอบ

2) ขึ้นทะเบียน

เมื่อผู้ใช้งานผ่านขั้นตอน "ระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา" แล้วขั้นตอน 
"ขึ้นทะเบียน" จะแสดง Pop up กรอกรายละเอียดตามหัวข้อให้ครบ คลิกปุม "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นคลิกปุม 
"ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" และคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

1. กรอกชื่อผู้ใช้ ต้องเป็นตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ต้องระบุอย่างน้อย 
4 หลัก และชื่อผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

4. กรอกอีเมล์ และอีเมล์ผู้ใช้
งานต้องไม่ซ�้ากัน 5. กรอกอีเมล์ (ส�ารอง) และอีเมล์

ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

7. กรอกเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส�ารอง) 
และโทรศัพท์ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

10. คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ

3. ถ้าเคยลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่อข้าม
ไปหน้าเข้าสู่ระบบ2. กรอกรหัสผ่าน ต้องระบุอย่างน้อย 4 หลัก

6. กรอกเบอร์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ และโทรศัพท์
ผู้ใช้งานต้องไม่ซ�้ากัน

9. คลิกฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ

8. คลิกยอมรับเงื่อนไข

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง จะแสดง Pop up "ตรวจสอบอีเมล์!" ผู้ใช้งานต้องกรอก รหัสยืนยัน
ตัวตนที่ได้รับจากอีเมล์ที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกปุม "ตรวจสอบ"

เมื่อกรอกรหัสยืนยันตัวตนแล้ว จะแสดง Pop up "Good job" หลังจากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ" 
เพื่อไปหน้าบัญชีของฉันและกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป

คลิกปุ่มด�าเนินการต่อ
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หรือหน้าหลัก คลิก Icon ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ

คลิกเมนู Dropdown list ที่หน้าหลักเลือก 
ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ

คลิกเลือกบัญชีของฉัน

ในกรณีท่ีผู้ใช้งาน "เข้าสู่ระบบใช้งานแล้ว" เลือกขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ Dropdown list คลิกเลือก 
"ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ" หรือ Icon คลิก "ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ" ระบบจะน�าผู้ใช้งานไปหน้า "ขึ้นทะเบียนที่
ปรึกษา ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ" ให้ผู้ใช้งานคลิกปุม "บัญชีของฉัน" เพื่อด�าเนินการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียน
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3) ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ 

ระบบจะแสดงหน้าบญัชขีองฉนัทีเ่มนข้ึูนทะเบยีนทีป่รกึษา โดยแบ่งขัน้ตอนการกรอกข้อมลูเป็น 6 แถบหัวข้อ  
รายละเอียดดังภาพแถบหัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ผู้ใช้งานต้องกรอก 
รายละเอียด ข้อมูลข้อ 1 ข้อมูลทั่วไป
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลก่อน
เพื่อไปด�าเนินการต่อ ข้อ 2-6 ได้

Link เอกสาร
คู่มือการ 
กรอกข้อมูล

Link เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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แถบหัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนได้ ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล คลิกที่
ปุม "แก้ไข" โดยสามารถแก้ไขได้ที่เมนู "ประเภทที่ปรึกษา" คลิกเลือก Dropdown list เลือก "ที่ปรึกษานิติบุคคล" 
และไปที่เมนู "ประเภทนิติบุคคล" เลือกเมนู Dropdown list ให้เลือกของประเภท "ที่ปรึกษานิติบุคคล" ที่ต้องการ 
แล้วคลิกปุม "บันทึก"

ข้อควรระวัง

ถ้าผู้ใช้งานคลิกปุม "บันทึก" ในส่วนข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน
ประเภทที่ปรึกษาได้

1. คลิกปุ่มแก้ไข

2. คลิกเลือกที่ประเภทที่ปรึกษา
ที่ต้องการเปลีี่ยน

3. คลิกปุ่มบันทึก

5. ประเภทที่ปรึกษาได้มี
การแก้ไขแล้ว

4. คลิกปุ่ม OK

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุม "OK" เพื่อกลับไปหน้าขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา โดยแสดง
หน้าการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
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กรอกรายละเอียด ข้อมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคล ให้ครบถ้วน และคลิกเลือก  "ช่องทาง
การรับข่าวสาร" จากนั้นคลิกปุม "บันทึก"

1. คลิกเลือก และ
กรอกข้อมูล
รายละเอียด ให้
ครบถ้วน

3. คลิกปุ่มบันทึก

2. คลิกเลือกช่องทางการรับข่าวสาร
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1. คลิกปุ่มเพิ่ม

2. คลิกเลือก และกรอกข้อมูลให้ครบ

3. คลิกปุ่มบันทึก

ระบบจะแสดงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ วัตถุประสงค์ ให้ผู้ใช้งานคลิกปุม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up 
จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบ โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 1 ล�าดับ และสามารถเพิ่มก่ีล�าดับก็ได้ เมื่อ
กรอกรายละเอียดครบแล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ จากน้ันคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ" เพื่อไปกรอก
รายละเอียดในหัวข้อถัดไป
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4. คลิกปุ่ม OK

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มวิชาชีพ
ล�าดับถัดไป

คลิกแก้ไขหรือลบ
ในล�าดับนั้นๆ ได้

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ
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แถบหัวข้อที่ 2 ข้อมูลประวัติบุคลากรที่ปรึกษา

ผูใ้ช้งานต้องระบขุ้อมลูประวตับิคุลากรทีป่รึกษา  โดยคลกิปุม "เพิม่" จะแสดง Pop up ข้อมลูประวัตบิคุลากร
ที่ปรึกษา ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล
ประวัติบุคลากรที่
ปรึกษาโดยใช้วิธีการ
เดียวกับ ข้อ1

แถบหัวข้อที่ 3 ประสบการณ์โครงการ

ผู้ใช้งานต้องระบุประสบการณ์โครงการ โดยคลิกปุม "เพิ่ม" จะแสดง Pop up ข้อมูลประสบการณ์โครงการ 
ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นคลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"
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แถบหัวข้อที่ 4 สรุปสถานะ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานเองตามท่ีได้กรอกรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ และจากนั้น
คลิกปุม "ด�าเนินการต่อ"

เมื่อกรอกรายละเอียด
ครบแล้ว คลิกเลือก
ด�าเนินการต่อ

แถบหัวข้อที่ 5 เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ใช้งานต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ โดยต้องเป็นเอกสารไฟล์ PDF 
ในบางหัวข้อมีไฟล์ดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างหรือแบบฟอร์มให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลย ในส่วน
เอกสารโครงการ ผู้ใช้งานสามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรืออัพโหลดผ่านระบบได้  

คลิกเลือก Icon 
ดาวน์โหลด
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1. คลิกเลือก 
Icon อัพโหลด

ตัวอย่างในการอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณา

2. คลิกเลือกปุ่ม 
Browse

3. เลือกไฟล์เอกสารที่
ต้องการอัพโหลด 
ต้องเป็นไฟล์ PDF

4. คลิกเลือกปุ่ม
อัพโหลด

5.  สามารถดูเอกสาร 
และลบเอกสารที่อัพโหลดได้
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เมื่ออัพโหลดเอกสารครบแล้ว คลิกเลือกด�าเนินการต่อ

เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ให้คลิกปุม"ด�าเนินการต่อ"

แถบหัวข้อที่ 6 ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ และคลิกเลือก "ยอมรับ เงื่อนไข" จากนั้นอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการพิจารณาครบแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ ยื่นขอขึ้นทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ และคลิกเลือก
ปุม "ด�าเนินการขึ้นทะเบียน"  

คลิกปุ่มใช่ ส่งข้อมูล

ระบบจะแสดง Pop up  ถามผู้ใช้งานอีกครั้งว่าจะ ส่งข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีแก้ไขแล้วให้คลิกเลือก 
"ใช่ ส่งข้อมูล"

คลิกปุ่ม OK

ระบบจะแสดง Pop up "Good job" ให้คลิกปุม "OK" ต่อไปเป็นขั้นตอนรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

กดปุ่มด�าเนินการขึ้นทะเบียน

4. คลิกยอมรับเงื่อนไข

1. กรอกชื่อผู้ให้ข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

2. กรอก
เบอร์โทรศัพท์ 3. กรอกอีเมล์
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4) ขั้นตอนการช�าระค่าธรรมเนียม

เม่ือเจ้าหน้าทีพ่จิารณาเอกสารถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จะมกีารแจ้งเตอืนการช�าระค่าธรรมเนียม ทาง SMS  
และอีเมล์ของผู้ใช้งาน 

เข้าไปในหน้าบัญชีของฉันจะมีการแจ้งเตือนการช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกที่เมนู "การช�าระค่าธรรมเนียม" จะมีแถบเมนูใบแจ้งการช�าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุม 
"ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม"

คลิกปุ่มใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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ระบบจะแสดงหน้าใบ pay slip ให้ผู้ใช้งานน�าไปช�าระค่าธรรมเนียม ผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

คลิกปุ่มหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม

หลังจากผู้ใช้งานช�าระค่าธรรมเนียมแล้ว ต้องน�าหลักฐานการช�าระเงินมาอัพโหลดขึ้นระบบ
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ระบบจะแสดงหน้า Pop up ขึน้มาจากน้ันให้ท�าการกรอกข้อมลูและอัพโหลดหลกัฐานการช�าระเงนิข้ึนระบบ

1. เลือกวันที่ช�าระเงิน

3. แจ้งยอดที่ช�าระ

2. เลือกเวลาที่ช�าระเงิน

คลิกปุ่มบันทึก

4. อัพโหลดรูปหลักฐาน 
การช�าระค่าธรรมเนียม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ
รับรองการเป็นที่ปรึกษา

สถานะที่ปรึกษา

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลไปทาง SMS และอีเมล์ให้ 
ผู้ใช้งานสามารถเช็คสถานะได้ที่หน้า ภาพรวม
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กรณีเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ

คลกิเลอืกเมนเูพิม่เตมิ/เปล่ียนแปลง ผู้ใช้งานสามารถเพิม่เตมิผลงานทีป่รกึษาได้ โดยการคลกิเพิม่เตมิผลงาน
และกรอกข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกปุม "บันทึก" ระบบจะน�าข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมส่งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อรอการอนุมัติผลการเพิ่มเติม

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ

นอกจากเพิ่มผลงานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรึกษาได้เช่นเดียวกัน

1. คลิกเลือก
เพื่อเพิ่มผลงาน

1. คลิกเลือก
เปลี่ยนแปลงข้อมูล

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

2. กรอกข้อมูล
รายละเอียด

3. คลิกปุ่มบันทึก

3. คลิกปุ่มบันทึก
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ข้อมูลทั่วไป : ที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ

1) ภาพรวม 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "ภาพรวม" จะแสดงหน้าจอดังภาพ

2) การแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกเมนู "การแจ้งเตือน" เพื่อท่ีจะได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการแจ้งเตือนส่งมาถึง
ผู้ใช้งาน
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คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสําหรับผู้ใช้บริการ

3) บัญชีของฉัน

ผู้ใช้งานคลิกเลือกเมนู "บัญชีของฉัน" เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของฉันและแก้ไขรหัสผ่านได้
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การเข้าสู่ระบบ

คลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ"

1. หากผู้ใช้งานเคยลงทะเบียนเป็นที่ปรึกษาแล้ว เมื่อคลิกเมนู "เข้าสู่ระบบ" จะแสดง Pop up แถบเมนูเข้าสู่

ระบบ จากนั้นกรอกชื่อ รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อเข้าสู่หน้าบัญชีของฉัน

   

2. กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกที่ปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อขอรหัสผ่านใหม่ 

 

1. กรอกชื่อผู้ใช้งาน

2. กรอกรหัสผ่าน

3. คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ

คลิกปุ่มลืมรหัสผ่าน
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3. กรอกรายละเอียดยืนยันด้วยอีเมล์ ยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์ หรือยืนยันด้วยเอกสาร จากนั้นคลิกปุ่ม  

"ลืมรหัสผ่าน"

"กรณียืนยันด้วยอีเมล์" ระบบจะแจ้งรหัสใหม่ไปทางอีเมล์ของท่าน

 

"กรณียืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์" ระบบจะแจ้งรหัสใหม่ไปทาง SMS ไปทางโทรศัพท์มือถือของท่าน

 

 

1. กรอกอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน

1. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. คลิกที่ปุ่มลืมรหัสผ่าน

2. คลิกที่ปุ่มลืมรหัสผ่าน
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4.  หากต้องการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ให้คลิกแถบเมนู "ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา" จะแสดง Pop up ตามภาพ 

จากนั้นให้เลือกประเภทที่ปรึกษาที่ต้องการขึ้นทะเบียน โดยเลือกได้หนึ่งประเภทเท่านั้น

 

 

4. คลิกที่ปุ่มลืมรหัสผ่าน

3. อัปโหลดหนังสือแสดงความประสงค์
ขอรหัสผ่านใหม่ ส�าเนาหนังสือรับรอง
บริษัท และส�าเนาบัตรประชาชน
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

2. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

1. กรอกอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน

"กรณียืนยันด้วยเอกสาร" ระบบจะแจ้งรหัสใหม่ไปทางอีเมล์ และ SMS ของท่าน
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การค้นหา

สามารถค้นหาข้อมูลที่ปรึกษาได้ 2 วิธีคือ

1. ค้นหาข้อมูล โดยระบุค�าที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา

 

2. สามารถค้นหารายชื่อที่ปรึกษา โดยคลิกปุ่ม "ค้นหา" ที่แถบค้นหารายชื่อที่ปรึกษา

สามารถค้นหารายชื่อที่ปรึกษา โดยกรอกข้อมูลที่ช่องระบุค�าค้นหา จากน้ันคลิกปุ่ม "ค้นหา" หากต้องการ

ดาวน์โหลดข้อมูลที่ปรึกษา สามารถท�าได้โดยคลิกที่ปุ่ม check box จากนั้นคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด"

 

4. คลิกปุ่มดาวน์โหลด

1. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

2. คลิกปุ่มค้นหา
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3. คลิกปุ่มเพื่อ
เลือกที่ปรึกษา

4. คลิกปุ่มดาวน์โหลด

แสดงรายงานค้นหาข้อมูลที่ปรึกษาที่เลือกไว้

ขั้นตอนการค้นหา ขอรายชื่อที่ปรึกษา

สามารถเลือกดูเพิ่มเติมได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพ Infographic
เลือกดูวิดีโอ เลือกดูรูปภาพ
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1. กราฟแท่ง เมื่อคลิกที่กราฟจะแสดง Pop up รายชื่อที่ปรึกษาของสาขานั้นดังรูป

 

กราฟข้อมูล

กราฟจะแสดงข้อมูลในแต่ละสาขาของที่ปรึกษา ที่ท�าการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา และแสดงรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้น

ทะเบียนล่าสุด
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2. กราฟวงกลม เมื่อคลิกที่ไอคอนกราฟวงกลม  กราฟจะแสดงข้อมูลประเภทที่ปรึกษา จ�านวนระดับ 

ที่ปรึกษาอิสระ และจ�านวนระดับสาขาที่ปรึกษานิติบุคคล ดังรูป

 

ข่าว

ข่าวศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ข่าวประกาศ

สามารถดูข่าวประกาศทั้งหมด โดยคลิกที่ปุ่ม "ดูทั้งหมด"
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2. ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด โดยคลิกที่ปุ่ม "ดูทั้งหมด"

ติดต่อเรา

ติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาโดยคลิกที่เมนู "ติดต่อเรา"

จะแสดงข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เวลาท�าการ และแผนที่
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ค�าถามที่พบบ่อย

เมนูนี้จะอยู่ในส่วนของ footer คลิกที่เมนู "ค�าถามที่พบบ่อย"

โดยสามารถเลือกหัวข้อค�าถามได้ โดยคลิกที่แถบหัวข้อค�าถามในแต่ละข้อ

คลิกที่เมนูค�าถามที่พบบ่อย
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ติดตามข่าวสารข้อมูล

หากท่านต้องการตดิตามข่าวสารความเคลือ่นไหวของศนูย์ทีป่รกึษา ท�าได้โดยการกรอกอเีมล์ของท่านลงในช่อง

กรอกอีเมล์

ระบบสนทนา

ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบสนทนากับเจ้าหน้าได้ โดยต้องท�าการเข้าระบบก่อน จากน้ันคลิกที่ไอคอน 

จะแสดงอยู่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ ระบบจะแสดง Pop up ขึ้นมาดังรูป

1. กรอกอีเมล์ที่ต้องการ 
รับข่าวสาร

2. คลิกที่ปุ่ม

พิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม enter 
คีย์บอร์ด เพื่อส่งบทสนทนา



ศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
อาคารทิปโก ชั้น 32 
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 0-2271-7999 ตอ 5001, 5714-5719 และ 5740
http://www.consultant.pdmo.go.th

ศูนยขอมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
อาคารทิปโก ชั้น 32 
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 0-2271-7999 ตอ 5001, 5714-5719 และ 5740
http://www.consultant.pdmo.go.th
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