
  

 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง  



        

หมายเหตุ : ท่ีปรึกษาอสิระ 1 ราย และท่ีปรึกษานิตบุิคคล 6 ราย ช าระค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาในไตรมาส 2 ปี 2562 และได้รับอนุมัตกิารขึน้ทะเบียนท่ีปรึกษาในไตร

มาส 3 ปี 2562  

ที่มาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม  
       ข้อ 74 ก าหนดให้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ให้มีศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษาอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมดูแลของ กระทรวงการคลังเพื่อท าหน้าที่
ดังต่อนี ้ 
           (1)  ก าหนดหลั ก เกณฑ์  และวิ ธี การจดทะเบี ยนที่ ปรึ กษาไทย 
           (2) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย  
           (3) รวบรวม จัดท า รวมทั้ งปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย  
           (4)  เผยแพร่ / ให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บที่ ปรึ กษาไทยแก่ ส่ วนราชการ  
                รัฐวิสาหกิจ และ อปท. 
 

       ข้อ 75 การจ้างที่ปรึกษาที่ เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ด าเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งที่ก าหนดให้ด าเนินการว่าจ้าง
โดยวิธีอื่น ให้ส่วนราชการจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการ
ด าเนินงาน เว้นแต่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาว่าไม่มี      
ที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น 
 

   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน    
ที่ปรึกษาไทย พ.ศ. 2554 

 

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
          มาตรา 73 ก าหนดให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของ
รัฐ ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง … 
วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอน
รายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนด     
ในกฎกระทรวง   
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
        ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน าแก่หน่วยงานของรัฐโดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรกึษา ทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างน้ันหรือเป็นงานจ้างที่
ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
  กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา     
พ.ศ. 2560 
  ประกาศส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เรื่อง การก าหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา 
วิธีการ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
 

 

กฎหมายเดิม กฎหมายปัจจุบัน 



        
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายเดิมกับกฎหมายปัจจุบัน 

กฎหมายเดิม 

 
สัญชาติไทย เท่านั้น 

 
 

ระดับ A  ระดับ B 

15 สาขา 

 
ไม่มี 

 

ต่ออายุใบรับรอง ทุก 2 ปี 
 

กฎหมายปัจจุบัน 

สัญชาติไทย 
ต่างชาติ * 

     * หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
     จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

20 สาขา 

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 
- อิสระ 5,000 บาท 
- นิติบุคคล 10,000 บาท 

ตลอดชีพ 
(รายงานสถานะ ทุก 3 ปี) 

 
คุณสมบัติที่ปรึกษา 

 
 

ระดับของที่ปรึกษา 

จ านวนสาขา 

 
ค่าธรรมเนียม 

 

อายุของใบรับรอง 
 



        
ตัวอย่าง หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา 

รายงานข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียน   
ที่ ป รึ ก ษ า ใ ห้ ส า นั ก ง า น บริ ห า ร ห นี้
สาธารณะทราบ ทุกรอบระยะเวลา 3 ปี 
นับจากวันที่ในหนังสือรับรองฉบับล่าสุด 
ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศด้วย 



        
บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

• ให้บริการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล 

• ให้บริการรายชื่อและข้อมูลที่ปรึกษา เช่น 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลประสบการณ์/ผลงาน     
ที่ปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนที่สนใจ 

• ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ราคากลางการจ้ า งที่ ปรึ กษาให้ แก่
หน่วยงานของรัฐ 

 
 



        

ใครที่สามารถขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาได้ 

 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ หรือให้บริการ
ค าปรึกษาหรือแนะน าทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษศาสตร์ 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม         
การศึกษาวิจัย เป็นต้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 ที่ปรึกษาอิสระ 

ห้างหุน้ส่วนหรือบริษัท 
สถาบันการศึกษา 
มูลนิธิ 
สมาคม 
องค์กรของรัฐ 

 ที่ปรึกษานิติบุคคล 

ไม่เป็นลูกจ้างของบุคคล หรือองค์กรใด 



        

หมายเหตุ : ท่ีปรึกษาอสิระ 1 ราย และท่ีปรึกษานิตบุิคคล 6 ราย ช าระค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาในไตรมาส 2 ปี 2562 และได้รับอนุมัตกิารขึน้ทะเบียนท่ีปรึกษาในไตร

มาส 3 ปี 2562  

ท าไมต้องขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 

เพิ่มโอกาสในการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ที่ปรึกษา และ
สนับสนุนข้อมูลที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงาน 

ที่ต้องการจ้างที่ปรึกษา 

เพิ่มความหน้าเชื่อถือและภาพลักษณ์   
ที่ดีให้แก่ที่ปรึกษา 



        
ภาพรวมของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

ประเภทที่ปรึกษา  
• อิสระ จ านวน 272 ราย 
• นิตบิุคคล จ านวน 1,724 ราย 
 

ระดับที่ปรึกษา 
• ระดับ 1 จ านวน 406 ราย 
• ระดับ 2 จ านวน 739 ราย 
• ระดับ 3 จ านวน 851 ราย 
 

 

จ านวนที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
  

จ านวนทั้งสิ้น 1,996 ราย     

อิสระ 
14% 

นิติ
บุคคล 
87% 

ระดับ 1 
20% 

ระดับ 2 
37% 

ระดับ 3 
43% 

88% 

6% 

3% 

2% 
1% 

องค์กรของรัฐ 

สมาคม 

มูลนิธิ 

สถาบันการศึกษา 

บริษัท 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ม.ิย. 2562 



        
ภาพรวมของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา (ต่อ) 

 

สาขาความเชี่ยวชาญ 
  

สาขาความเช่ียวชาญ 3 อันดับแรก 
1.  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
2. สาขาอุตสาหกรรม (IN) 
3. สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (BU) 
  

AG    การเกษตรและการพัฒนาชนบท 
BU    อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ED    การศึกษา 
EG    พลังงาน 
EV    สิ่งแวดล้อม 
FI     การเงิน 
HE    สาธารณสุข 
IN     อุตสาหกรรม 
PO    ประชากร 
ICT   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
TO    การท่องเท่ียว 
TR    การคมนาคมขนส่ง 
UD    การพัฒนาเมือง 
WS    การประปาและสุขาภิบาล 
LW    กฎหมาย 
QS    มาตรฐานคุณภาพ 
MID  การบริหารและการพัฒนาองค์กร 
PR    การประชาสัมพันธ์ 
RE    การวิจัยและการประเมินผล 
MS   เบ็ดเตล็ด 
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ค านิยามและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

มาตรา 4 
  
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงาน
สังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

  
 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
(๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณี
ที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์ 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ 
(๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

   พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ค านิยามและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



        

หมายเหตุ : ท่ีปรึกษาอสิระ 1 ราย และท่ีปรึกษานิตบุิคคล 6 ราย ช าระค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาในไตรมาส 2 ปี 2562 และได้รับอนุมัตกิารขึน้ทะเบียนท่ีปรึกษาในไตร

มาส 3 ปี 2562  

สถานที่ตั้งและช่องทางการติดต่อ 

ที่อยู่ : ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง  
อาคารทิปโก้ ชั้น 32 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เวลาท าการ : จันทร-์ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 

โทรศัพท์ : 02-271-7999 ต่อ 5001, 5714-5719 และ 5740 
โทรสาร : 02-357-3576 

Mobile App : Matching CDC 


