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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ
หรื อ บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ แนะนํ า ทางด้ า นวิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม ผั ง เมื อ ง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
“ที่ปรึกษาอิสระ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพในการเป็นที่ปรึกษา และได้
ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน
“ที่ปรึกษานิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการในการเป็นที่ปรึกษา
และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน
“บุคลากรที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี ห้าปี และสองปี ตามลําดับ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน
ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ ในการทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา
และปฏิบัติงานเต็มเวลาการทํางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้น
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่สํานักงานออกให้เพื่อแสดงว่าได้มีการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
“องค์กรของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา
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(๒) หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา
“สมาคม” หมายความว่ า สมาคมที่ ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดําเนินงาน
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ ๒ ให้ สํานั กงานจัดทําจรรยาบรรณการเป็นที่ ปรึกษาเพื่ อเผยแพร่ให้ที่ ปรึกษาอิสระ
และที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
หมวด ๑
ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล
ข้อ ๔ ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระตามข้ อ ๓ (๑) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี
ห้าปี และสองปี ตามลําดับ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์
ในการทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา
(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานใด
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖)
ข้อ ๕ ที่ ป รึกษานิ ติ บุ ค คลตามข้ อ ๓ (๒) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม
ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
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(๒) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา
(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
(๔) มีจํานวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง
และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
(๖) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน
(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๒) (๕) หรือ (๖)
ความในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม
และความในวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ
ข้อ ๖ ในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต
ในการประกอบกิจการ ให้ที่ปรึกษายื่นเอกสารดังกล่าวต่อสํานักงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษาด้วย
ข้อ ๗ กรณีที่ปรึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ (๑) หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๔)
หรือ (๕) หากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษา
รายนั้ น สามารถประกอบอาชี พ หรือ ประกอบกิจ การในประเทศไทย และกรณี ข องที่ ป รึก ษาที่ ต้ อ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกําหนดไว้แล้ว
ให้สํานักงานขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได้
ข้อ ๘ การคํ า นวณประสบการณ์ โครงการของที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คล
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา เอกสารระบุขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนด โดยให้นับเฉพาะโครงการ
ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ําของโครงการ ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ
(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดับ ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี
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(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ
(ค) มี บุ ค ลากรที่ ป รึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า คน ซึ่ งมี ป ระสบการณ์ ในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(ค) มี บุ ค ลากรที่ ป รึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า สองคนซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าสามปี
ที่ปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน (๒) (ก) อาจเป็น
ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้ หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ และมีบุคลากร
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณ สมบัติตาม (๑)
หรือ (๒)
ข้อ ๑๑ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาการเกษตรและการพั ฒ นาชนบท (Agriculture and Rural Development
Sector: AG)
(๒) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building Sector: BU)
(๓) สาขาการศึกษา (Education Sector: ED)
(๔) สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)
(๕) สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV)
(๖) สาขาการเงิน (Finance Sector: FI)
(๗) สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE)
(๘) สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector: IN)
(๙) สาขาประชากร (Population Sector: PO)
(๑๐) สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology Sector: ICT)
(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)
(๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)
(๑๓) สาขาการพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS)
(๑๕) สาขากฎหมาย (Law Sector: LW)
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(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Sector: QS)
(๑๗) สาขาการบ ริ ห ารและการพั ฒ น าอ งค์ ก ร (Management and Institutional
Development Sector: MID)
(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR)
(๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE)
(๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)
การจําแนกลักษณะของแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนดและเผยแพร่ไว้ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง
มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น จะพิจารณาจาก
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ
การขึ้นทะเบียน
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๔ ที่ ป รึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คล
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ
ตามข้ อ ๑๔ หากเป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในหมวด ๑ ประเภท คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน สํานักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิ วันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้
ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
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อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี
เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ รั บ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ สํ า นั ก งานนํ า ไปใช้ จ่ า ยได้ เ พื่ อ ประโยชน์
ในการดําเนินงานของศูน ย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
ข้อ ๑๗ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของที่ ป รึก ษา ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกํ า หนดตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ หรื อ มาตรา ๑๐๘ ทั้ ง นี้
ระเบี ยบดั งกล่าวอย่างน้ อยต้ องกํ าหนดในเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผล คณะกรรมการประเมินผล
และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา
หมวด ๔
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล
ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ให้แจ้งข้อมูลให้สํานักงาน
ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
หากการดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง มี ผ ลทํ าให้ ที่ ป รึกษานิ ติ บุ ค คลขาดคุ ณ สมบั ติต ามข้ อ ๕
ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
กับหน่วยงานของรัฐ
หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทําให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคล
ตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓ แล้วแต่กรณี ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดั งกล่ าวให้ แ ล้ ว เสร็จ และแจ้ งให้ สํ า นั ก งานทราบภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
หากที่ปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีเช่นนี้ให้นําความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือจากข้อ ๑๘ ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง
ที่ ป รึก ษาอิ ส ระหรือ ที่ ป รึก ษานิ ติ บุ ค คลที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเพิ่ ม เติ ม ประสบการณ์ โครงการ
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
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หมวด ๕
การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๒๐ เมื่ อ ปรากฏกรณี ใดกรณี ห นึ่ งดั งต่ อ ไปนี้ สํ านั ก งานจะเพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้
(๑) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียน กําหนดระดับหรือสาขา
(๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ
(๓) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกปรับลดระดับตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗
ข้อ ๒๑ ภายใต้ บั งคับ ข้อ ๑๘ วรรคสอง ในกรณี ที่ ป รึกษาอิส ระหรือ ที่ ป รึกษานิ ติบุ คคล
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณี สํานักงานจะยกเลิก
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒๐
(๑) (๒) หรือ (๓) จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลที่ ถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น ทะเบี ย นตามข้ อ ๒๑ จะขอ
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้ เมื่อมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว
ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ สํานักงานจะยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษา
ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
ให้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้น
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๕
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ตามข้อ ๑๘ วรรคสาม
(๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๑
ให้ ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ สํ า นั ก งาน โดยยื่ น คํ า อุ ท ธรณ์
เป็นหนังสือต่อสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงาน
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ข้อ ๒๖ เมื่อสํานักงานได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ ๒๕ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วั น ที่ ได้ รั บ รายงาน ถ้ า มี เหตุ จํ า เป็ น ไม่ อ าจพิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ ทั น ภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล่ า ว
ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
หมวด ๗
การให้บริการข้อมูล
ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบี ย นที่ ป รึ ก ษา โดยเผยแพร่ แ ละให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ ให้ ที่ปรึกษาอิสระและที่ ปรึกษานิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง
นี้ ใช้บั งคั บ ดํ าเนิ น การยื่น คํ าขอขึ้ น ทะเบี ยนตามกฎกระทรวงนี้ ภ ายในหนึ่ งร้อ ยยี่สิบ วัน นั บ แต่ วัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่ กําหนดไว้ในหนั งสือ รับรองจนกว่าสํานั กงานจะออกหนังสือ รับ รอง
การขึ้นทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ตามข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับกรณีนี้
เมื่อพ้นกําหนดเวลาการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผล และให้
ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

