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1 นิยาม 

ท่ีปรึกษา (Consultant) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีประสบการณ  ความรูความชํานาญทาง
วิชาการ และประกอบอาชีพใหบริการในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะทางดานเทคนิควิชาการในสาขาวิชาชีพ
ตางๆ และตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจางในดานตางๆ  เชน วิศวกรรมศาสตร  การเงิน  บัญชี 
เศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม  เปนตน ท่ีปรึกษาอาจแบงอยางกวางๆ  ตามลักษณะของความเชี่ยวชาญ  
หรืองานท่ีใหบริการ  เชน ท่ีปรึกษาดานการเงิน  ท่ีปรึกษาดานองคกร  ท่ีปรึกษาดานวิศวกรรม  (หรือวิศวกรท่ี
ปรึกษา) ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจ  ท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  เปนตน คําวา “ท่ีปรึกษา” จึงรวมถึงผูประกอบ
วิชาชีพ  (Professionals) ท่ีมีคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรีข้ึนไป  ในสายวิชาชีพตางๆ  เชน เศรษฐศาสตร  
วิศวกรรมศาสตร เปนตน ซ่ึงทํางานวิชาการในองคกรท่ีปรึกษา อาจแบงท่ีปรึกษาตามคุณวุฒิและประสบการณ  
ไดเปน Junior Consultant หมายถึง ท่ีปรึกษาซ่ึงยังมีประสบการณไมมากนัก  และ Senior Consultant 
หมายถึง ท่ีปรึกษาอาวุโสท่ีมีประสบการณนับสิบป 

ผูเชี่ยวชาญ  (Expert) หมายถึง  ผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง  เชน  
ผูเชี่ยวชาญดานการคลัง  ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะอุโมงค  ผูเชี่ยวชาญเรื่องนก  เปนตน  ท่ีปรึกษา
อาจไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวยก็ได  

ท่ีปรึกษาอาจเปนท่ีปรึกษาอิสระซ่ึงไมเปนลูกจางของบุคคลหรือองคกรใด  (สวนใหญเปนผู
ท่ีเกษียณอายุแลว ) หรือองคกรท่ีปรึกษาท่ีเปนนิติบุคคล  เชน  บริษัทท่ีปรึกษา  หรือสถาบันวิช าการ  
เชน  สถาบันวิชาการของสถาบันการศึกษาตางๆ  สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  เปนตน  งาน
ท่ีเหมาะสําหรับท่ีปรึกษาอิสระ  คือ  งานท่ีมีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษาแนะนํา  (Advisor) 
สามารถทําคนเดียวได  และหนวยงานมีปจจัยสนับสนุนเพียงพอ  

คาจางท่ีปรึกษา  หมายความวา  คาใชจายในการจางบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  ท่ีมี
ประสบการณ  ความรู  ความชํานาญ  เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคนิค  วิชาการใน
สาขาวิชาชีพตาง  ๆ แกหนวยงาน  ยกเวนคาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง  
 
2 ประเภทท่ีปรึกษา 

ประเภทของที่ปรึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้
1. สถาบันของรัฐ  ไดแก สถาบันการศึกษาของรัฐ  สถาบันทางวิชาการของรัฐ  หรือองคกรท่ี

ใหบริการงานท่ีปรึกษา 
2. บริษัทท่ีปรึกษา (เอกชน) ไดแก การจางท่ีปรึกษานิติบุคคล ซ่ึงทํางานเต็มเวลา (Full Time) 
3. ท่ีปรึกษาอิสระ  (บุคคล) ไดแก การจางท่ีปรึกษาซ่ึงเปนบุคคลท่ีไมไดทํางานประจําในบริษัทหรือ

สถาบันของรัฐ  โดยมีขอไดเปรียบในการจางท่ีสามารถดํา  เนินการไดเร็วกวาการวาจางท่ีปรึกษา
นิติบุคคลและมีอัตราคาตอบแทนต่ํากวา 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทุกประเภทจะตองจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 
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3 แนวทางท่ัวไปในการวาจางท่ีปรึกษา 
1) ลักษณะของงานท่ีปรึกษา 

งานท่ีจัดวาเปนงานท่ีปรึกษา ไดแก งานบริหารทางวิชาการ ซ่ึงไมใชงานประจํา อันไดแก งานประเภท
ตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การออกแบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 
2) การควบคุมและจัดการการกอสราง 
3) การศึกษาวิเคราะหเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือจัดทํานโยบาย แนวทางการแกไขปญหา แผนการ

ดําเนินงานในระดับตางๆ สรางความเขาใจในปญหา ตัวอยางเชน การจัดทําแผนปรับ
โครงสรางขององคกร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การทําแผนหลักการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของพ้ืนท่ีเฉพาะ การจัดทําแผนหลักในการพัฒนาทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําหนึ่ง การจัดทํา
ระบบการดําเนินธุรกิจและระบบการจัดการดานการเงินขององคกร เปนตน 

4) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพ่ือจัดทําแผนการลงทุนดําเนินโครงการ 
5) การตรวจสอบวิเคราะหเพ่ือแกปญหาเฉพาะทางวิศวกรรม เชน ปญหาอาคารราว  ปญหาน้ํา

ทวม  
6) การจัดการและบริหารโครงการ (ซ่ึงไมใชโครงการกอสราง) 
7) การสํารวจรวบรวมขอมูลทางวิชาการ เชน การจัดทําแผนท่ีดวยระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร 
8) การจัดทําแผนหลักและการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบขอมูลเพ่ือ

การจัดการ (Management Information System) 
จะเห็นไดวา งานท่ีปรึกษามีขอบเขตท่ีกวาง งานท่ีมีลักษณะเปนงานประจํา เชน การถายภาพทาง

อากาศ การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือการออกโฉนดท่ีดิน เปนตน ไมจัดวาเปนงานท่ีปรึกษา ถึงแมหนวยงานของรัฐอาจ
วาจางบริษัทเอกชนใหเปนผูดําเนินงานงานประจําประเภทนี้ก็ตาม ขอควรสัง เกตอีกประการหนึ่ง ถึงแมการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการควบคุมและจัดการงานกอสราง จะจัดวาเปนงานท่ีปรึกษาก็
ตาม แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ไดแยกงานสองประเภทนี้ออกจากงานท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ท้ังนี้  เนื่องจากมี
การกําหนดคาจางสําหรับงานท้ังสองประเภทนี้ในอัตราท่ีแนนอน คิดเปนรอยละของโครงการ 

 
2) ความจําเปนในการวาจางท่ีปรึกษา 

การวาจางท่ีปรึกษามีความจําเปนในกรณีดังตอไปนี้ 
1) หนวยงานไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถในสาขาวิชาชีพท่ีตองการเพียงพอ หรือจําเปนตอง

ใชบุคคลท่ีมีความรูหลายดาน หรือเจาหนาท่ีมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะดําเนินงานไดเอง 
2) หนวยงานตองการขอคิดเห็นจากท่ีปรึกษาซ่ึงเปนบุคคลภายนอก (Second Opinion ) ซ่ึง

เสนอความเห็นไดอยางอิสระและปราศจากอคติ เพ่ือพิจารณาประกอบกับขอคิดเห็นของ
บุคคลภายใน สําหรับเรื่องท่ีมีความสําคัญในระดับสูง หรื อเพ่ือใหการวิเคราะหปญหามี
แนวคิดท่ีแตกตางจากแนวคิดในกรอบราชการ 

3) หนวยงานไมตองการเพ่ิมกําลังคน ท้ังนี้ เนื่องจากงานนั้นมี เปนครั้งคราว หรือหนวยงานไม
สามารถเพ่ิมกําลังคนได เนื่องจากขอจํากัดในดานอัตรากําลัง 

อยางไรก็ตาม การวาจางท่ีปรึกษาจะตองคํานึงถึงการใชบุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยูใหเปนประโยชน
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และจะตองคํานึงถึงการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรของหนวยงานดวย 
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ทางหนึ่งท่ีอาจทําได คือการวาจางท่ีปรึกษาใหทํางานรวมกับบุคลากรของหนวยงาน ในกรณีนี้ หนวยงานจะมี
บุคลากรพรอมในหลายดาน แตอาจขาดผูท่ีมีประสบการณมากพอท่ีจะเปนหัวหนาคณะทํางาน หรือ ขาดผูท่ีมี
ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 
4 การเลือกจางท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคล 

การวาจางท่ีปรึกษาอิสระ มีขอดีตรงท่ีการวาจางทําไดเร็วกวาการวาจางท่ีปรึกษานิติบุคคลและอัตรา
คาตอบแทนต่ํากวา โดยท่ัวไป สําหรับบุคคลท่ีมีความรูความสามารถระดับเดียวกัน อัตราคาตอบแทน 
(Remuneration) ของท่ีปรึกษาอิสระไมสังกัดองคกรใด จะต่ํากวาอัตราคาตอบแทนของท่ีป รึกษาท่ีเปนนิติ
บุคคลมาก (อัตราคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน บวกคาใชจายหรือคาโสหุย และกําไร ) ท้ังนี้ เพราะท่ีปรึกษา
อิสระมีคาโสหุย (Overhead Costs) ต่ํากวาท่ีปรึกษานิติบุคคลมาก เม่ือเทียบกับท่ีปรึกษา ท่ีเปนนิติบุคคล  
บริษัทท่ีปรึกษาเอกชนจะมีคาโสหุยคอนข างสูง เม่ือเทียบกับคาใชจายดานเงินเดือนพ้ืนฐาน คาโสหุยของ
บริษัทเอกชนจะตกประมาณ 1.5-2.5 เทาของคาใชจายเงินเดือนพ้ืนฐาน ตัวอยางของคาใชจายท่ีรวมอยูในคา
โสหุย ไดแก คาใชจายในการจัดทําขอเสนอโครงการ คาเชาหรือคาเสื่อมราคาของเครื่องมืออุปกรณ ตางๆ 
คาใชจายในการฝกอบรมเจาหนาท่ี คาเชาอาคารสถานท่ี คาสาธารณูปโภค ฯลฯ 

ถึงแมการวาจางท่ีปรึกษาอิสระจะเสียคาใชจาย นอยกวา แตมีขอจํากัดตรงท่ีไมสามารถจะใชสําหรับ
ภารกิจท่ีตองการท่ีปรึกษาหลายคนทํางานรวมกันเปนทีม ดังนั้น โดยท่ัวไป การวาจางท่ีปรึกษาอิสระจะมีความ
เหมาะสมในกรณีท่ีภารกิจท่ีจะใหท่ีปรึกษาดําเนินงานตองการท่ีปรึกษาเพียงคนเดียว  ลักษณะของงานประเภท
นี้ ไดแก การวาจางผูเชี่ยวชาญใหทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา (Advisor) แกเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือให
ทําการศึกษาวิเคราะหเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งรวมกับเจาหนาท่ีของหนวยงาน หรือท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีหนวยงานไดวาจาง
มา การวาจางท่ีปรึกษาอิสระหลายๆ คนใหมาทํางานรวมกันจะยุงยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเพ่ิมภาระในการ
คัดเลือกท่ีปรึกษาและบริหารสัญญา และเสี่ยงตอความลมเหลวในการดําเนินภารกิจได หาก กลุมท่ีปรึกษา
อิสระมีปญหาในดานการประสานงาน 

การจางท่ีปรึกษาท่ีเปนนิติบุคคล เชน บริษัทท่ีปรึกษา (ถึงแมวา ภารกิจท่ีวาจางจะใชท่ีปรึกษาเพียง
คนเดียว ) มีขอดีตรงท่ีท่ีปรึกษาจะไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานดานตางๆ จากองคกรตนสังกัด เชน 
ดานขอมูล ด านการจัดทํารายงาน ดานการเขียนแบบ เปนตน ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพข้ึน อีกท้ัง
การเปลี่ยนตัวท่ีปรึกษาทําไดงายกวา หากท่ีปรึกษาท่ีบริษัทสงมาไมมีความสามารถเพียงพอ 

 
5 ความจําเปนในการวาจางท่ีปรึกษาตางประเทศ 

ถึงแมนโยบายของรัฐบาลตองการใหใชท่ีปรึกษาไทย แตการวาจางท่ีปรึกษาตางประเทศอาจมีความ
จําเปนในบางกรณี ไดแก 

1) โครงการท่ีใชเงินกูจําเปนตองเปดใหมีการแขงขันโดยเสรี เวนแตกรณีท่ีระบุไวชัดเจนวาตอง
ใชท่ีปรึกษาไทยเทานั้น อยางไรก็ตาม ท่ีปรึกษาไทยมีสิทธิเขาแขงขันเชนกัน 

2) งานท่ีเปนเทคโนโลยีข้ันสูงหรืองานท่ีมีความยุงยากซับซอน ซ่ึงท่ีปรึกษาไทยยังมีความ
ชํานาญและประสบการณไมเพียงพอ ตัวอยางเชน การออกแบบเตาปฏิกรณนิวเคลียร งาน
ออกแบบเข่ือนขนาดใหญ งานออกแบบอุโมงครถไฟใตดิน งานสรางสะพานขามแมน้ําท่ีมี
ความยาวมากโดยเฉพาะอยางยิ่งสะพานแขวน 
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3) งานดาน Institutional Planning หรือ Management Planning ซ่ึงเปนงานของโครงการ
ตางๆ ภายใตการปฏิรูปภาครัฐบาล งานประเภทนี้ ตองการผูท่ีมีประสบการณในเรื่องนี้ใน
ตางประเทศ เชน ท่ีอังกฤษ นิวซีแลนด 

บริษัทท่ีปรึกษาตางประเทศเ รียกคาตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก ท้ังเจาหนาท่ีท่ีเปนคนไทยและ
ชาวตางชาติ  สําหรับ ท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ  บริษัทท่ีปรึกษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัท ท่ี
ปรึกษาดานการเงิน การจัดการ และกฎหมาย จะเรียกคาตอบแทนของเจาหนาท่ีไมต่ํากวา 700,000 - 
1,200,000 บาทตอเดือน บริษัทท่ีปรึกษาไทยจะเรียกคาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณสูงใน
ระดับเดียวกันในอัตราระหวาง 200,000 ถึง 500,000 บาทตอเดือน ข้ึนกับประสบการณ  (เงินเดือน
พ้ืนฐานระหวาง 80,000 ถึง 250,000 บาท) ถามีประสบการณนอย อัตราคาตอบแทนจะต่ํากวานี้มาก เชน 
50,000 - 150,000 บาทตอเดือน (เงินเดือนพ้ืนฐานระหวาง 20,000 - 60,000 บาท) ดังนั้น การวาจาง
บริษัทท่ีปรึกษาตางประเทศจึงตองพิจารณาความเหมาะสมและความคุมคาอยางรอบคอบ 

จุดแข็งของท่ีปรึกษาไทย คือ ความรูความเขาใจในคนไทย เมืองไทย และระบบการทํางานของไทย 
ดังนั้น ทางเลือกท่ีดีนาจะเปน Joint Venture ระหวางท่ีปรึกษาไทยกับท่ีปรึกษาตางประเทศ เพ่ือใหความรู
และประสบการณของท่ีปรึกษาตางประเทศเปนประโยชนตอการดําเนินงานมากท่ีสุด 
 
6 หลักเกณฑการจางท่ีปรึกษาตางประเทศของหนวยงานภาครัฐ 

(ตามมติ ครม. วันท่ี 10 เมษายน 2550) 
การท่ีประเทศไทยสูญเสียงบประมาณคาใชจายเปนคาจางท่ีปรึกษาจากตางประเทศในการดําเนิน

โครงการและกิจกรรมตางๆ เปนเงินจํานวนมากในแตละป ประกอบกับปจจุบันนักวิชาการไทยจํานวน มากมี
ความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําหน าท่ีเปนท่ีปรึกษาและกิจกรรมดานตางๆ ไดเปนอยางดี 
ดังนั้น เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณคาใชจาย รวมท้ังเปนการสงเสริมและพัฒนางานดานการเปนท่ีปรึกษา
ของนักวิชาการไทย สมควรกําหนดหลักเกณฑการจางท่ีปรึกษาตางประเทศ ดังนี้ 

1) ใหหนวยงาน ของรัฐพิจารณาเลือกจางท่ี ปรึกษาไทยท่ีมีความรูความสามารถในดานท่ี
เก่ียวของกอนเปนลําดับแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตางๆ และ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานผูดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด แตหากมีความจําเปน และไมอาจจัดจางท่ีปรึก ษาไทยท่ีเหมาะสมได ใหจางท่ี
ปรึกษาตางประเทศไดในกรณีดังตอไปนี้ โดยใหเปนความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงาน 
ผูดําเนินการท่ีจะจางท่ีปรึกษาตางประเทศ 

1.1 กรณีเปนการจางท่ีปรึกษา ซ่ึงแหลงเงินชวยเหลือ หรือเงินกูกําหนดเง่ือนไขให
พิจารณาจางท่ีปรึกษาตางประเทศดวย 

1.2 กรณีไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลังวา
ไมมีท่ีปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น และไมมีท่ีปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถใหบริการได 

1.3 กรณีเปนการจางท่ีปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมท่ี
ตองปฏิบัติในตางประเทศ 

2) ในกรณีท่ีไมอยูในขอยกเวนตามขอ 1 และมีความจําเปนจะตองจางท่ีปรึกษาตางประเทศ ให
เสนอรัฐมนตรีพิจารณา 
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3) ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทําสัญญาหรือขอตกลงจางท่ีปรึกษาตา งประเทศ หรือไดแจง
ผลการคัดเลือกใหท่ีปรึกษาตางประเทศทราบกอนวันท่ี 22 ตุลาคม 2544 (ซ่ึงเปนวันท่ี
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการจางท่ีปรึกษาท่ีไดปรับปรุงใหม แจงตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ท่ี นร 0205/ว212 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2544 
เรื่อง หลักเกณฑการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ และการจางท่ีปรึกษาไทย ) ใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามสัญญาหรือขอตกลง หรือการแจงผลการคัดเลือกตอไปได 

ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ในสวนท่ีเก่ียวของดวย 
  



 

- 6 - 
 

หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา 
 
1 แนวทางการใชอัตราคาตอบแทนท่ีปรึกษาไทย  

ตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0903/ว.99 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
1) การคิดคาบริการท่ีปรึกษา 

 การคิดคาบริการท่ีปรึกษาในประเทศไทย โดยหลักมีรูปแบบเหมือนสากลท่ัวไป มีการคิดอยู 2 วิธี คือ 
- คิดเปนอัตรารอยละของมูลคางาน เชน รอยละของมูลคางานกอสรางในอาคารท่ัวไป หรือรอยละ

ของวงเงินท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินจัดการให เปนตน 
- คิดจากคาตอบแทนบุคลากรและคาใชจายตรง วิธีนี้เปนท่ีใชกันอยางแพรหลายโดยสากล และเปน

วิธีการท่ีสถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคาร
เพ่ือความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (JBIC) และองคกรระหวางประเทศนิยมใช และเปน
วิธีการตามระเบียบพัสดุวาดวยการจางท่ีปรึกษาของประเทศไทยท่ีใชกันอยูในปจจุบัน ซ่ึงแนวทาง
การสงเสริมกิจการท่ีปรึกษาไทยในมาตรการการเพ่ิมคาตอบแทนท่ีปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2546 นั้น เปนการพิจารณาตามการคิดคาบริการแบบนี้ กลาวคือ 
คาบริการท่ีปรึกษาจะประกอบดวยคาตอบแทนบุคคลากร (Remuneration) และคาใชจายตรง 
(Direct Cost) 

2.1 คาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) 
- ในการใหบริการท่ีปรึกษาโครงการ โดยท่ัวไปจะมีการใชบุคลากรระดับ

ผูเชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) หลากหลายสาขา ข้ึนอยูกับขนาดและ
ความยากงายของโครงการ ในการเสนอโครงการ ท่ีปรึกษาจะตองเสนอชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) ทุกคนพรอมประวัติ ซ่ึงแสดงขอมูลสวน
บุคคล การศึกษา และประสบการณในขอเสนอทางวิชาการ (Technical 
Proposal) 

- ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะใชเวลาในการดําเนินงานในโครงการแตกตางกันไป 
แลวแตเนื้องานและปริมาณงานท่ีแตละคนรับผิดชอบ ซ่ึงจะมีการประมาณ
ออกมาเปนจํานวนคน-เดือน (Man-Month) จํานวนคน-วัน (Man-Day) หรือ
จํานวนคน- ชั่วโมง (Man-Hour) ของแตละคนท่ีจะใชในการทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายใหแลวเสร็จ 

- ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะมีอัตราคาตอบแทน (Billing Rate) เฉพาะของตน ซ่ึง
อัตราคาตอบแทนนี้ไดมาจากอัตราเงินเดือน (Basic Salary) คูณดวยตัวคูณ
อัตราคาตอบแทน (Mark Up Factor) ซ่ึงตัวคูณนี้เปนสาระสําคัญท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติใหเพ่ิมจากเดิมท่ีกระทรวงการคลังเคยกําหนดไวท่ี 2.145 
เปน 2.64 อันจะเปนการปรับอัตราคาตอบแทนของท่ีปรึกษาเพ่ิมจากเดิม 
ตัวอยางเชน ผูเชี่ยวชาญท่ีมีเงิน เดือนประจําในอัตรา 100,000 บาท อัตรา
คาตอบแทนของผูเชี่ยวชาญทานนี้คือ 214,500 บาท ในอัตราเดิม จะเพ่ิมเปน
อัตราใหม 264,000 บาท เปนตน 

- คาบริการของผูเชี่ยวชาญแตละทานในงานโครงการก็คือ การนําเอาจํานวนเวลา 
คิดเปนจํานวนคน- เดือน คูณดวยอัตราคาตอบแทนดังกลาว แ ละคาตอบแทน
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บุคลากรท่ีปรึกษา (Remuneration) โดยรวม ก็คือผลรวมของคาบริการแตละ
ทานในโครงการ 

 
ตัวคูณคาตอบแทน (Mark Up Factor) นี้มีพ้ืนฐานมาจากการคิดรวมคาสวัสดิการสังคม (Social 

Charges) คาโสหุย (Overhead) และคาวิชาชีพ (Professional Fee) กับเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) 
ของท่ีปรึกษาโดยคิดเปนรอยละของเงินเดือนพ้ืนฐาน ซ่ึงมีสูตรการคิดดังนี้ 

Mark Up Factor = ((Basic Salary + Social Charges + Overhead)*Fee)/Basic Salary ซ่ึงตัว
คูณเดิมคือ 2.145 ไดรับการปรับเปน 2.64 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- คาสวัสดิการสังคม (Social Charges) เปนภาระคาใชจายท่ีบริษัทท่ีปรึกษาตอง
จัดใหแกพนักงานประจําอยูในรูปสวัสดิการ เงินชวยเหลือ และภาระตาม
กฎหมาย เชน  คาจางท่ีบริษัทตองจายใหในวันหยุด วันนักขัตฤกษ วันหยุด
พักผอนประจําป วันลากิจ และวันลาปวย เงินชดเชยเม่ื อออกจากงาน เงิน
บําเหน็จ เงินตอบแทนประจําป เงินประกันสวนบุคคล และเงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เปนตน  ซ่ึงตามมติท่ีใหปรับคาตัวคูณอัตราเงินเดือนจาก 2.145 เปน 
2.64 นั้น เปนการปรับคาสวัสดิการสังคมจากเดิมรอยละ 35 ของเงินเดือน
พ้ืนฐานเปนรอยละ 45 ของเงินเดือนพ้ืนฐาน 

- คาโสหุยของการดําเนินการ (Overhead) เปนคาใชจายท่ัวไปของการประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงไมสามารถคิดเปนของโครงการหนึ่งโครงการใดโดยตรงได เชน 
เงินเดือนหรือคาจางผูบริหาร พนักงานธุรการ และพนักงานอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถ
ไปคิดโดยตรงในโครงการได คาเชาสํานักงาน ค าอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน คา
เสื่อมราคา คาใชจายสิ้นเปลือง คาวัสดุสิ้นเปลือง คาพิมพ คาใบอนุญาตตางๆ 
คาเดินทางและคาชนสงท่ัวไป คาประกันภัย คาติดตอสื่อสารในสํานักงาน คา
สงเสริมการขาย คาโฆษณา คาจางตัวแทน คานายหนา คาธรรมเนียมและ
ดอกเบี้ยธนาคา ร คาจางทนาย คาจางตรวจสอบบัญชี คาฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร (Human Resource Training and Development) คาวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) และคาประกันทางวิชาชีพ 
(Professional Indemnity Insurance) ฯลฯ แตเดิมคิดคาโสหุยเปนรอยละ 
60 ของเงินเดือนพ้ื นฐาน ไดรับการปรับเปนรอยละ 95 ของเงินเดือนพ้ืนฐาน 
ซ่ึงในสวนเพ่ิมนี้ รอยละ 15 เปนการเพ่ิมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร (Human 
Resource Development) คาวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) และคาประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity 
Insurance) ซ่ึงแตเดิมไม ไดคิดรวมอยูดวย ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนากิจการท่ีปรึกษาอยางแทจริง 

- คาวิชาชีพท่ีปรึกษา (Professional Fee) ยังคงไวท่ีรอยละ 10 ตามเดิม ไมมี
การเปลี่ยนแปลง 

2.2 คาใชจายตรง (Direct Cost) คือ คาใชจายท่ีนอกเหนือจากคาใชจายบุคลากรท่ีเกิดข้ึนใน
การดําเนินงานโครงการ 
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2) หลักการใชอัตราคาตอบแทนท่ีปรึกษา 
การปรับอัตราคาตอบแทนท่ีปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที 4 กุมภาพันธ 2546 เพ่ือให

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงท่ีบริษัทท่ีปรึกษามีคาใชจายเพ่ิม ข้ึนในเรื่องสวัสดิการสังคมและคาโสหุยใน
การประกอบกิจการ ซ่ึงตัวคูณอัตราเงินเดือนท่ีกําหนดไวในอดีตไมไดครอบคลุมรวมถึงวัตถุประสงคหลักในการ
สงเสริมกิจการท่ีปรึกษาไทยเพ่ือใหมีการพัฒนาขีดความสามารถสูงข้ึน และมีความเขมแข็งเพ่ือการพัฒนา
ประเทศและลดการพ่ึงพาท่ี ปรึกษาตางชาติ โดยบริษัทท่ีปรึกษาจะตองดําเนินการปรับปรุงองคกรและ
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรดวยกิจกรรมตางๆ จึงไดกําหนดแนวทางในการใชคาตอบแทนอัตราใหม 
โดยมีหลักการดังตอไปนี้ 

(1) สรางและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณใหอยูประจํากับองคกรเพ่ือปฏิบั ติงานท่ี
ปรึกษาอยางตอเนื่องใหเกิดความเชี่ยวชาญชํานาญการในวิชาชีพ หลักการนี้มุงหวังใหบริษัท
ท่ีปรึกษาสรางท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทํางานประจําเต็มเวลากับบริษัท 

(2) พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยการสรางระบบคุณภาพใหเปนท่ีเชื่อถือและ
ยอมรับในระดับสากล  ในปจจุบันมีระบบคุณภาพมาตรฐานสากลท่ีรัฐบาลสงเสริมใหกิจการ
ของไทยนํามาใช เชน ระบบคุณภาพ ISO เปนตน 

(3) พัฒนาและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชงานอยางถูกกฎหมาย โดยเฉพาะการใชซอฟแวรท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย 

(4) มีการประกันวิชาชีพ เพ่ือลดความเสี่ยงตอความผิดพลาดจากการประกอบวิชาชีพ 
 

3) แนวทางการใชอัตราคาตอบแทน 
บริษัทท่ีปรึกษาจะไดรับอัตราคาตอบแทนของท่ีปรึกษาท่ีเสนอในแตละตําแหนงตามอัตราใหมท่ี

กําหนดไว 2.64 เทาของอัตราเงินเดือน บริษัทท่ีปรึกษาจะตองยื่นขอเสนอทางดานราคาพรอมหลักฐานการ
เปนท่ีปรึกษาประจํากับบริษัทและหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทครบทุกดาน ดังนี้ 

(1) ท่ีปรึกษาประจําทํางานเต็มเวลาในบริษัทท่ีปรึกษา หมายถึง ท่ีปรึกษาท่ีเปนพนักงานประจํา
เต็มเวลา (Full Time) และมีระยะเวลาปฏิบัติงานกับบริษัทไมนอยกวา 6 เดือน การเสนอท่ี
ปรึกษาหลักจะตองแสดงหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 2 ประเภท คือ 
• ประเภทท่ี 1 หลักฐานบุคคล ประกอบดวย 

- หลักฐานแสดงการเปนพนักงานประจําเต็มเวลากับบริษัทท่ีปรึกษา โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน 

- หนังสือแสดงอัตราเงินเดือนท่ีนําไปใชเปนเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) ในการ
คิดคาตอบแทน ซ่ึงจะตองเปนหลักฐานแสดงการยื่นชําระภาษีเ งินไดตอ
กรมสรรพากร ท่ีสามารถแสดงความเปนพนักงานประจําของบริษัท (แบบ 
ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ .ง.ด. 91 เฉพาะบุคคลท่ีเสนอเทานั้น พรอมใบปะหนาและ
ใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร) 

• ประเภทท่ี 2 หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค ประกอบดวย 

- ใบรับรองระบบคุณภาพท่ีเปน ท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล เพ่ือเปนการแสดง
วาบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง เชน ระบบ ISO เปนตน 

- มีหลักฐานการมีซอฟแวรท่ีถูกกฎหมายสําหรับพนักงานไวใชงานอยางนอยรอย
ละ 30 ของพนักงานบริษัท 
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- มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของ
บริษัทในมูลคาไมต่ํากวา 30 ลานบาท ในปท่ียื่นขอเสนอ 

ท้ังนี้ หากบริษัทท่ีปรึกษาไมสามารถแสดงหลักฐานตามประเภทท่ี 2 ตัวคูณจะปรับ
ลดตามกรณีตางๆ ดังนี้ 

หลักฐานบริษัท ตัวคูณอัตราคาตอบแทน หมายเหตุ 
กรณีท่ี 1 มีหลักฐานครบท้ัง 3 ขอ 2.640  
กรณีท่ี 2 มีหลักฐานเพียง 2 ขอ 2.585 คาโสหุยถูกตัดออกรอยละ 5 
กรณีท่ี 3 มีหลักฐานเพียง 1 ขอ 2.530 คาโสหุยถูกตัดออกรอยละ 10 
กรณีท่ี 4 ไมมีหลักฐาน 2.475 คาโสหุยถูกตัดออกรอยละ 15 
 

(2) ท่ีปรึกษาท่ีไมไดทํางานประจําในบริษัทท่ีปรึกษา เชน ท่ีปรึกษาอิสระ และท่ีปรึก ษาจาก
สถาบันของรัฐ ท่ีปรึกษาท่ีกลาวขางตนไมไดทํางานประจํากับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไมมี
ภาระในดานสวัสดิการสังคม (Social Charges) และมีคาโสหุยท่ีใชสําหรับบุคคลนั้นเพียง
บางสวนเปนคาการจัดการและการรับผิดชอบ ในท่ีนี้คิดใหเปน 30% ของอัตราเงินเดือน 
และไดคาตอบแทนวิชาชีพ 10% ของเงินเดือนรวมคาโสหุยท่ีไดรับ ทําใหคาตัวคูณสําหรับท่ี
ปรึกษาท่ีไมไดทํางานประจําเต็มเวลาเปน 1.43 เทาของเงินเดือนพ้ืนฐาน (หากคิดตาม
หลักการปฏิบัติของ ADB จะใหคาโสหุย 25% ของเงินเดือน และคาตอบแทนวิชาชีพ 15% 
ของเงินเดือนรวมคาโสหุ ยท่ีไดรับ รวมเปนตัวคูณ 1.438) ท้ังนี้ท่ีปรึกษาดังกลาวจะตอง
แสดงหลักฐานอัตราคาตอบแทนท่ีเคยไดรับและสามารถอางอิงไดมาแสดง 

 
สําหรับกรณีสถาบันของรัฐ ท่ีใหบริการงานท่ีปรึกษา สถาบันดังกลาวไมมีภาระดานคาสวัสดิการ สวน

คาโสหุยของการดําเนินงานบางสวนจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ เชน คาสํานักงาน คาอุปกรณเครื่องใช
สํานักงาน คาน้ํา คาไฟ คาวิจัยและพัฒนา คาฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เปนตน ดังนั้นหลักการคิดตัวคูณ
อัตราคาตอบแทนสําหรับสถาบันของรัฐ จะใหคาโสหุย 60% ของเงินเดือน เพ่ือเปนคาบริหารจัดการองคกร 
คาใชจายและคาวัสดุสิ้นเปลือง คาใบอนุญาตตางๆ คาประกันการประกอบวิชาชีพ และคาเดินทาง และคา
ขนสง รวมท้ังคาตอบแทนวิชาชีพ 10% ของเงินเดือนรวมคาโสหุยท่ีไดรับ ทําใหตัวคูณอัตราคาตอบแทน
สําหรับท่ีปรึกษาจากสถาบันของรัฐเทากับ 1.76 ในการเสนองานจะตองแสดงหลักฐาน ดังนี้ 

(1) หลักฐานการจางท่ีสามารถนํามาคํานวณเปนอัตราเงินเดือนพ้ืนฐานได เชน ท่ีปรึกษาใน
โครงการในอดีต เปนตน (ถาหากไมสามารถนําหลักฐานมาแสดง ใหใชอัตราเงินเดือนของ
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเทาเทียมกันภายในบริษัทมาแสดง) 

(2) หนงัสือรับรองการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของท่ีปรึกษาแตละคน 
- ในกรณีบริษัทท่ีปรึกษาท่ีเสนองานและไดรับการคัดเลือกมีการยืมตัวท่ีปรึกษาท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงจากบริษัทอ่ืน ใหใชหลักฐานอัตราเงินเดือนจากบริษัทท่ี
สังกัดมาแสดง 

- ในกรณีท่ีปรึกษาอิสระสามารถอา งอิงอัตราเงินเดือนจากงานในลักษณะเดียวกันท่ีเคย
ไดรับ 
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4) ขอจํากัดในการนําแนวทางการใชอัตราคาตอบแทนท่ีปรึกษา 
ขอจํากัดในการคิดอัตราคาจางท่ีปรึกษาท้ังโครงการหรือราคากลางคาจางท่ีปรึกษา คือ ยังขาดขอมูล

อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) และขาดเกณฑท่ีใชประกอบการคิดราคากลางคาจางท่ีปรึกษา ประกอบ
กับการคิดคาจางในการออกแบบและควบคุมงานกอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ .ศ.2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมขอ 119 ซ่ึงเปนอัตราท่ีต่ํากวาความเปนจริง จึงไดมีการศึกษา สํารวจอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน และ
ทบทวนตัวคูณอัตราคาตอบ แทน พรอมท้ังรวบรวมอัตราคาจางท่ีปรึกษาในตางประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
อัตราคาจางท่ีปรึกษาไทย 
 
2 แนวทางการใชอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) 

1) อัตราคาจางท่ีปรึกษาไทย 
ขอมูลอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) ของ 5 กลุมวิชาชีพ ประกอบดวย กลุมวิชาชีพวิศวกรรม 

สถาปตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเงิน และงานวิจัย โดยแยกระดับวุฒิการศึกษา
เปนระดับปริญญาตรี โท และเอก ยกเวนกลุมวิชาชีพสถาปตยกรรมมีเฉพาะระดับปริญญาตรีท่ีประกอบธุรกิจ
ท่ีปรึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ประสบการณการทํางานของแต ละกลุมวิชาชีพแยกเปนรายปตั้งแตจบใหมจนถึง 30 
ป และมากกวา 30 ปข้ึนไป ในท่ีนี้ไดจัดแบงชวงประสบการณออกเปนชวง ชวงละ 5 ป เริ่มจากปท่ี 5 ซ่ึงคาด
วาผูประกอบวิชาชีพนาจะมีประสบการณพอท่ีจะเริ่มเปนท่ีปรึกษาระดับแรก ตัวเลขท่ีแสดงในตารางใชเปน
แนวทางในการตั้งงบประมาณเทานั้น ในการยื่นขอเสนอดานราคาของแตละโครงการบริษัทท่ีปรึกษาจะตอง
แสดงหลักฐานการเปนพนักงานประจําทํางานเต็มเวลากับบริษัท หลักฐานอัตราเงินเดือน และหลักฐานอ่ืนๆ 
ตามแนวทางการใชอัตราคาตอบแทน 

การจัดแบงจํานวนปของประสบการณของท่ีปรึกษาออกเป นชวงๆ เพ่ือใหมีความยืดหยุนสําหรับผูท่ีมี
ความสามารถสูงและมีประสบการณตรงในงานนั้นๆ แตมีอายุการทํางานนอยกวา สามารถคิดอัตราคาจาง
เทากันหรือมากกวาคนท่ีมีอายุการทํางานมากกวาได 

อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานของสาขาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 5 กลุมวิชาชีพขางตน ใหเทียบ เคียงจากอัตรา
เงินเดือนของบุคลากรจากงานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

การพิจารณางบประมาณสําหรับการจางท่ีปรึกษาไทย ใหเปนไปตามประสบการณของท่ีปรึกษา โดย
แบงเปนอัตราคาจางสําหรับ 

- บุคลากรหลัก เชน ผูจัดการโครงการ/หัวหนาโครงการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นักวิจัย เปนตน 
- บุคลากรสนับสนุน เชน ผูชวยนักวิจัย เจาหนาท่ีภาคสนาม เปนตน 
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อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุมวิชาชีพวิศวกรรม 
 
ปริญญาตรี 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 23,400 – 31,500 

11 – 15 33,500 – 42,500 
16 – 20 45,100 – 57,200 
21 – 25 60,700 – 77,000 
26 – 30 81,700 – 103,700 

มากกวา 30 ป 110,100 
 
ปริญญาโท 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 31,100 – 41,200 

11 – 15 43,600 – 54,500 
16 – 20 57,700 – 72,200 
21 – 25 76,300 – 95,500 
26 – 30 101,000 – 126,500 

มากกวา 30 ป 133,800 
 
ปริญญาเอก 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 48,300 – 61,400 

11 – 15 64,400 – 78,100 
16 – 20 81,900 – 99,200 
21 – 25 104,100 – 126,200 
26 – 30 132,400 – 160,400 

มากกวา 30 ป 168,300 
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อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุมสถาปตยกรรม 
 
ปริญญาตรี 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 24,500 – 32,800 

11 – 15 34,800 – 44,000 
16 – 20 46,600 – 58,900 
21 – 25 62,400 – 78,900 
26 – 30 83,600 – 105,600 

มากกวา 30 ป 112,000 
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อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
 
ปริญญาตรี 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 36,100 – 55,200 

11 – 15 60,900 – 81,400 
16 – 20 84,300 – 105,900 
21 – 25 110,800 – 134,100 
26 – 30 141,900 – 172,300 

มากกวา 30 ป 180,100 
 
ปริญญาโท 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 41,000 – 61,200 

11 – 15 67,300 – 88,300 
16 – 20 91,100 – 112,300 
21 – 25 116,900 – 138,800 
26 – 30 146,200 – 174,000 

มากกวา 30 ป 181,000 
 
ปริญญาเอก 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 46,500 – 68,000 

11 – 15 74,400 – 95,800 
16 – 20 98,400 – 119,000 
21 – 25 123,400 – 143,600 
26 – 30 150,600 – 175,800 

มากกวา 30 ป 181,900 
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อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุมวิชาชีพการเงิน 
 
ปริญญาตรี 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 25,900 – 35,000 

11 – 15 37,100 – 46,900 
16 – 20 49,700 – 62,700 
21 – 25 66,500 – 83,900 
26 – 30 89,000 – 112,300 

มากกวา 30 ป 119,100 
 
ปริญญาโท 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 42,800 – 81,600 

11 – 15 92,900 – 160,000 
16 – 20 170,000 – 223,000 
21 – 25 236,100 – 296,900 
26 – 30 314,400 – 396,000 

มากกวา 30 ป 419,600 
 
ปริญญาเอก 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 62,400 – 124,700 

11 – 15 138,000 – 205,300 
16 – 20 216,400 – 261,000 
21 – 25 273,600 – 330,600 
26 – 30 346,700 – 419,700 

มากกวา 30 ป 440,300 
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อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุมวิจัย (ภาคเอกชน) 
 
ปริญญาตรี 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 24,000 – 33,800 

11 – 15 38,300 – 48,800 
16 – 20 51,800 – 65,500 
21 – 25 68,900 – 83,000 
26 – 30 86,500 – 112,200 

มากกวา 30 ป 118,700 
 
ปริญญาโท 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 31,300 – 40,700 

11 – 15 45,400 – 57,000 
16 – 20 61,200 – 74,900 
21 – 25 79,400 – 94,000 
26 – 30 97,800 – 127,000 

มากกวา 30 ป 129,300 
 
ปริญญาเอก 

ประสบการณ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (บาท/เดือน) 
5 – 10 46,700 – 62,000 

11 – 15 66,200 – 80,700 
16 – 20 85,700 – 102,300 
21 – 25 106,500 – 124,000 
26 – 30 128,500 – 158,400 

มากกวา 30 ป 153,100 
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2) อัตราคาจางท่ีปรึกษาตางประเทศ 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองจางท่ีปรึกษาตางประเทศ ใหหนวยงานพิจารณาตามความจําเปนและ

เหมาะสม สําหรับอัตราคาจางท่ีปรึกษาตางประเทศใหพิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการ
ปฏิบัติงานในฐานะท่ีปรึกษาในตําแหนงท่ีวาจาง โดยใหใชอัตราคาตอบแทนของท่ีปรึกษา (Billing Rate) ท่ีเคย
ไดปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีปรึกษาสําหรับโครงการอ่ืน หรืออัตราคาตอบแทนในการจางท่ีปรึกษาตางประเทศ
ตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0903/ว 99 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2546 เปนขอมูลในการพิจารณา
ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด 

ท่ีปรึกษาตางประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป สําหรับกลุมบริหารจัดการ เชน ผูจัดการ
โครงการ เปนตน 

ประสบการณ (ป) อัตราคาจางท่ีเหมาะสม (บาท/เดือน) 
11 – 20 300,000 – 450,000 
21 – 30 450,000 – 600,000 

30 ป ข้ึนไป 550,000 – 660,000 
 

ท่ีปรึกษาตางประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป สําหรับดานวิศวกรรม สิ่งแวดลอม 
เศรษฐศาสตร การเงิน สถาปนิก 

ประสบการณ (ป) อัตราคาจางท่ีเหมาะสม (บาท/เดือน) 
11 – 20 300,000 – 400,000 
21 – 30 350,000 – 600,000 

30 ป ข้ึนไป 450,000 – 600,000 
หมายเหตุ : ประสบการณของท่ีปรึกษาตางประเทศใหเริ่มนับจากประสบการณในการทํางานในตําแหนงท่ี
ปรึกษานั้นๆ 

 
สวนใหญการจางท่ีปรึกษาตางประเทศ เปนการจางจากเงินนอกงบประมาณ เชน เงินกู เงินชวยเหลือ

จากตางประเทศ และหากหนวยงานภาครัฐมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณจางท่ีปรึกษาตางประเทศ ขอให
พิจารณาโดยใชแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2550 (หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 55 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2550) คือ 

1. ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาเลือกจางท่ี ปรึกษาไทยท่ีมีความรูความสามารถในดานท่ี
เก่ียวของกอนเปนอันดับแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตางๆ 
และใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานผูดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด แตหากมีความจําเปน และไมอาจจัดจางท่ีปรึ กษาไทยท่ีเหมาะสมได ให
จางท่ีปรึกษาตางประเทศไดในกรณีดังตอไปนี้ โดยใหเปนความรับผิดชอบของหัวหนา
หนวยงานผูดําเนินการท่ีจะจางท่ีปรึกษาตางประเทศ 

1.1 กรณีเปนการจางท่ีปรึกษา ซ่ึงแหลงเงินชวยเหลือหรือเงินกูกําหนดเง่ือนไขให
พิจารณาจางท่ีปรึกษาตางประเทศดวย 

1.2 กรณีไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลังวาไม
มีท่ีปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น และไมมีท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย
ของรัฐสามารถใหบริการได 
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1.3 กรณีเปนการจางท่ีปรึกษาของสวน ราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมท่ีตอง
ปฏิบัติในตางประเทศ 

2. ในกรณีท่ีไมอยูในขอยกเวนตามขอ 1 และมีความจําเปนจะตองจางท่ีปรึกษาตางประเทศ 
ใหเสนอรัฐมนตรีพิจารณา 

3. ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดจัดทําสัญญาหรือขอตกลงจางท่ีปรึกษาตางประเทศ หรือได
แจงผลการคัดเลือกใหท่ีปรึกษาตางประเทศทราบกอนวันท่ี 22 ตุลาคม 2544 (ซ่ึงเปน
วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการจางท่ีปรึกษาท่ีไดปรับปรุงใหมแจงตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ท่ี นร 0205 /ว 212 ลงวันท่ี 26 
ตุลาคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ และการจางท่ีปรึกษาไทย ) 
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามสัญญาหรือขอตกลง หรือการแจงผลการคัดเลือก
ตอไปได 

ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ในสวนท่ีเก่ียวของดวย 
 

3) อัตราคาตอบแทนอ่ืนๆ 
1. กลุมบุคลากรสนับสนุน (ข้ึนอยูกับลักษณะงานของแตละโครงการ ) อัตราคาจางตอเดือน 

30,000 – 70,000 บาท 

2. คาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก  ท่ีปรึกษาชาวตางประเทศท่ีไมไดมีถ่ินฐานในประเทศไทยมีสิทธิ
ไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพักท่ีปรึกษามี 2 อัตรา คือ 

- อัตราระยะสั้น ซ่ึงท่ีปรึกษาตางประเทศมาทํางานประเทศไมเกิน 180 วัน หรือ 
6 เดือน มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพักไมควรเกิน 60,000 – 90,000 บาท
ตอเดือน  

- อัตราระยะยาว หมายถึง ท่ีปรึกษามาทํางานในประเทศตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป มี
สิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและท่ี พักไมเกิน 60,000 บาทตอเดือน ท้ังนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยและท่ีพักท่ีกลาวเปนประเด็นหนึ่งในการเจราจาตอรอง ระหวางการ
เจรจาสัญญา เพ่ือใหอยูในอัตราท่ีเหมาะสม 

คาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพักนี้ ท่ีปรึกษาตางประเทศมีสิทธิไดรับทุกวันรวมท้ังวันหยุดใน
ชวงเวลาปฏิบัติงานใน ประเทศไทย ดังนั้น จํานวนวันท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและคาท่ีพักจึงมากกวาจํานวนวัน
ทํางาน นอกจากนี้ ท่ีปรึกษาตางประเทศมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและคาท่ีพักรวมท้ังคาเดินทาง ในกรณีท่ีปรึกษา
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีโครงการ (กรุงเทพมหานคร) เชนเดียวกับท่ีปรึกษาไทย 

สําหรับท่ีปรึกษาคนไทยจะมีสิทธิไดคาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก หากตองไปปฏิบัติงานนอก
กรุงเทพมหานครตามอัตราท่ีท่ีปรึกษาใชภายในองคกร หรืออัตราเดียวกับทางราชการ 

3. คาเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ 

คาเครื่องบินของท่ีปรึกษาตางประเทศสําหรับการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ 
จะเบิกไดไมเกินคาเครื่องบินชั้นประหยัดเต็มราคา และตองบินตรงไมแวะพักท่ีใด ท้ังนี้ จํานวนเท่ียวบินจะ
ข้ึนอยูกับการเจรจาท่ีเหมาะสม และการเบิกจายรายการท่ีสามารถทําไดในลักษณะเหมาจายหรือเ บิกจายตาม
จายจริงโดยกําหนดจํานวนเท่ียวบินและวงเงินไวเปนเพดานสูงสุด 

 



 

- 18 - 
 

4. คาใชจายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ 

ท่ีปรึกษาชาวตางประเทศควรไดรับคาใชจายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ  
โดยเหมาจาย ท้ังนี้ เพ่ือเปนคาใชจายดานการทําหนังสือเดินทาง การขอวีซา คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คา
เดินทางไปกลับจากสนามบินสูท่ีพัก คาอาหารระหวางการเดินทาง คาฉีดวัคซีน เปนตน ตัวเลขท่ีแนนอนควร
พิจารณาเปนกรณีไป เชน ท่ีปรึกษาท่ีมาจากประเทศใกลเคียงควรไดคาใชจายต่ํากวาท่ีปรึกษาท่ีมาจากประเทศ
ไกล โดยปกติจะจายใหในลักษณะเหมาจายคนละ 5,000-10,000 บาท 

5. คาเดินทางภายในประเทศ 

คาเดินทางจากโรงแรมหรือจากท่ีพักถึงท่ีทํางานของท่ีปรึกษาชาวตางประเทศ รวม
เหมาจายอยูในคาท่ีพักและเบี้ยเลี้ยง 

ในกรณีท่ีปรึกษาตองไปทํางานในท่ีหางไกลหรือตางจังหวัด ท่ีปรึกษามีสิทธิไดรับ
คาใชจายในการเดินทางหรือคาพาหนะ วิธีท่ีสะดวกท่ีสุด คือ หนวยงานท่ีวาจางเปนผูจัดหาพาหนะ ใหท่ี
ปรึกษาสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 

สําหรับท่ีปรึกษาชาวไทยนั้น การเบิกคายานพาหนะควรอยูภายใตหลักเกณฑ
เดียวกันกับท่ีใชกับท่ีปรึกษาชาวตางประเทศ 

6. คาวัสดุอุปกรณ 
คาวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับสํานักงาน (Office Supplies) เชน เครื่องเขียน Diskettes 

กระดาษ ฯลฯ ควรเปนการเหมาจาย ข้ึนกับจํานวนคน ปริมาณงาน และระยะเวลาทํางาน ซ่ึงปกติจะจายใน
อัตราเดือนละ 10,000-20,000 บาท หากหนวยงานจัดหาใหท่ีปรึกษาไดจะสะด วกท่ีสุด หรือเบิกจายตาม
จริงโดยการซ้ือวัสดุสิ้นเปลืองในจํานวนมากเปนครั้งคราว 

สวนคาอุปกรณนั้น สวนใหญไดแก เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องใชสํานักงาน ซ่ึง
หากท่ีปรึกษาจะตองซ้ือหามาเพ่ิมเติมเพ่ือปฏิบัติงานท่ีหนวยงานท่ีวาจางจะตองเบิกจายจริง และเม่ือเส ร็จสิ้น
งานแลวจะตองมอบใหแกหนวยงานท่ีวาจาง หากเปนการทํางานท่ีท่ีทํางานของท่ีปรึกษา คาเสื่อมราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องใชสํานักงานไดรวมอยูในคาโสหุยของท่ีปรึกษาแลว จึงไมควรคิดคาใชจาย แต
อยางไรก็ดี หากเปนรายการท่ีท่ีปรึกษาจําเปนตองเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานก็สามารถทําได
โดยคิดเปนคาเชาเหมาจายรายเดือน อัตราเดือนละไมเกิน 10,000-20,000 บาท ท้ังนี้ คาเชาและวัสดุท่ี
กลาวจะข้ึนกับจํานวนเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรดวย 

7. คาจัดทํารายงาน 

คาจัดทํารายงานสวนใหญเปนคาถายเอกสา ร (หากไมตองการรายงานจํานวนมาก 
ซ่ึงตองใชเครื่องพิมพ ) จํานวนเงินจะข้ึนกับจํานวนรายงาน และจํานวนหนาของรายงาน ท้ังนี้ คารายงานจะ
ข้ึนกับประเภทและจํานวนรายงาน ซ่ึงมีอัตราคารายงานดังนี้ 

- รายงานเบื้องตน (Inception Report) ราคาเลมละ 200-500 บาท 
- รายงานความกาวหนา (Progress Report) ราคาเลมละ 200-600 บาท 
- รายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) ราคาเลมละ800-2,000 

บาท 
- รางรายงานฉบับสุดทาย (Draft Final Report) ราคาเลมละ 1,000-2,500 

บาท 
- รายงานฉบับสุดทาย (Final Report) ราคาเลมละ 1,000-3,000 บาท 
นอกจากนี้ บางงานมีคาพิมพแบบตางๆ ดวย 
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8. คาถายเอกสาร 

หนวยงานควรจะจัดหาหรือใหท่ีปรึกษาใชเครื่องถายเอกสารได สําหรับการถาย
เอกสารในปริมาณไมมากนักในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไมใชเปนการทํารายงาน ท้ังนี้ เม่ือเสร็จงานแลวจะตองมอบ
ใหแกหนวยงานผูวาจาง 

9. คาจางเลขานุการ 

โครงการยอยสวนใหญอาจจําเปนตองจางเลขานุการหนึ่งคน เพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานของท่ีปรึกษา เชน การติดตอนัดหมาย การชวยถายเอกสาร ฯลฯ อัตราคาจางจะข้ึนกับคุณวุฒิและ
ประสบการณ โดยประมาณ 25,000-35,000 ตอเดือน 

10. คาจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการอาจมีการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือประหยัดคาใชจายควรจัด
ในสถานท่ีของหนวยงานหรือของหนวยราชการอ่ืน คาใชจายจะข้ึนกับจํานวนครั้งของการสัมมนา จํานวนคน 
การจัดเลี้ยง คาเชาสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ ปกติจะจายในลักษณะเหมาจายครั้งละ 400 บาทตอครั้ง 

11. คาแปลเอกสาร 

โครงการยอยท่ีตองการใหมีการทํารายงานฉบับยอเปนภาษาไทย จําเปนตองตั้งงบ
ไวเปนคาแปลเอกสารดวย 

12. คาบริการวิชาการ/บริหารโครงการ ไมเกิน 10% ของคาใชจายท้ังสิ้นของโครงการ 

 

หมายเหตุ : คาใชจายนอกเหนือจากเกณฑขางตนอนุโลมใหใชอัตราคาใชจายท่ีกําหนดโดยกระทรวงการคลัง 
(ถามี) 
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3 การคํานวณคาตอบแทนบุคลาการ (ตอคน) 
คาตอบแทนบุคลาการ (ตอคน) คือ อัตราคาตอบแทนตอเดือน (Billing Rate หรือ Man-Month 

Rate) เฉพาะของตน ซ่ึงอัตราคาตอบแทนนี้ไดจากอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) คูณดวยตัวคูณอัตรา
คาตอบแทน (Mark Up Factor) คูณดวยระยะเวลาในการทํางาน  
 
*คาตอบแทนบุคลากร (ตอคน) =  อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) x อัตราคาตอบแทน (Mark – Up  
    Factor) x ระยะเวลาในการทํางาน 
* คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดใหตัวคูณอัตราคาตอบแทน (Mark-Up Factor) กําหนดไวอยูระหวาง 1.430 – 2.640 ข้ึนอยู
กับประเภทของท่ีปรึกษาและหลักฐานประกอบตามมติคณะรัฐมนตร ี

 
 
ซ่ึงสามารถสรุปอัตราคาใชจายการจางท่ีปรึกษาในการพิจารณา ไดดังนี ้
*อัตรานี้เปนอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ซ่ึงคํานวณรวมกับ Mark-Up Factor ไวแลว (หนวย : บาท/เดือน) 

 

รายการ 

อัตราเงินเดือน 

สถาบันของรัฐท่ีใหบริการ
งานท่ีปรึกษา 

(Mark-Up Factor 1.760) 

ท่ีปรึกษาไมไดทํางานประจํา
ในบริษัทท่ีปรึกษา 

(Mark-Up Factor 1.430) 

ท่ีปรึกษาทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทท่ีปรึกษา* 

กรณีไมมีหลักฐาน* 
(Mark-Up Factor 2.475) 

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ขอ* 
(Mark-Up Factor 2.530) 

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ขอ* 
(Mark-Up Factor 2.585) 

กรณีมีหลักฐานครบ 
ท้ัง 3 ขอ* 

(Mark-Up Factor 2.640) 

1. การจางที่ปรึกษาไทย 
คาใชจายดานบุคลากร 

1.1 บุคลากรหลัก 

      

(1) กลุมวิชาชีพวิศวกรรม 
ปริญญาตรี 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาโท 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาเอก 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
 

41,200 – 55,400 
59,000 – 74,800 

79,400 – 100,700 
106,800 

 
54,700 – 72,500 
76,700 – 95,900 

101,600 – 127,100 
134,300 

 
85,000 – 108,100 

113,300 – 137,500 
144,100 – 174,600 

183,200 

 
 

33,500 – 45,000 
47,900 – 60,800 
64,500 – 81,800 

86,800 
 

44,500 – 58,900 
62,300 – 77,900 

82,500 – 103,200 
109,100 

 
69,100 – 87,800 

92,100 – 111,700 
117,100 – 141,900 

148,900 

 
 

57,900 – 78,000 
82,900 – 105,200 

111,600 – 141,600 
150,200 

 
77,000 – 102,000 

107,900 – 134,900 
142,800 – 178,700 

188,800 
 

119,500 – 152,000 
159,400 – 193,300 
202,700 – 245,500 

257,600 

 
 

59,200 – 79,700 
84,800 – 107,500 

114,100 – 144,700 
153,600 

 
78,700 – 104,200 

110,300 – 137,900 
146,000 – 182,700 

193,000 
 

122,200 – 155,300 
162,900 – 197,600 
207,200 – 251,000 

263,400 

 
 

60,500 – 81,400 
86,600 – 109,900 

116,600 – 147,900 
156,900 

 
80,400 – 106,500 

112,700 – 140,900 
149,200 – 186,600 

197,200 
 

124,900 – 158,700 
166,500 – 201,900 
211,700 – 256,400 

269,100 

 
 

61,800 – 83,200 
88,400 – 112,200 
119,100 – 151,000 

160,200 
 

82,100 – 108,800 
115,100 – 143,900 
152,300 – 190,600 

201,400 
 

127,500 – 162,100 
170,000 – 206,200 
216,200 – 261,900 

274,800 

(2) กลุมวิชาชีพ
สถาปตยกรรม 

ปริญญาตรี 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
 
 

43,100 – 57,700 
61,200 – 77,400 

82,000 – 103,700 
109,800 

 
 
 

35,000 – 46,900 
49,800 – 62,900 
66,600 – 84,200 

89,200 

 
 
 

60,600 – 81,200 
86,100 – 108,900 

115,300 – 145,800 
154,400 

 
 
 

62,000 – 83,000 
88,000 – 111,300 

117,900 – 149,000 
157,900 

 
 
 

63,300 – 84,800 
90,000 – 113,700 

120,500 – 152,300 
161,300 

 
 
 

64,700 – 86,600 
91,900 – 116,200 
123,000 – 155,500 

164,700 
(3) กลุมวิชาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) 

ปริญญาตรี 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
 
 
 

63,500 – 97,200 
107,200 – 143,300 
148,400 – 186,400 

195,000 

 
 
 
 

51,600 – 78,900 
87,100 – 116,400 

120,500 – 151,400 
158,400 

 
 
 
 

89,300 – 136,600 
150,700 – 201,500 
208,600 – 262,100 

274,200 

 
 
 
 

91,300 – 139,700 
154,100 – 205,900 
213,300 – 267,900 

280,300 

 
 
 
 

93,300 – 142,700 
157,400 – 210,400 
217,900 – 273,800 

286,400 

 
 
 
 

95,300 – 154,700 
160,800 – 214,900 
222,600 – 279,600 

292,500 



 

- 21 - 
 

รายการ 

อัตราเงินเดือน 

สถาบันของรัฐท่ีใหบริการ
งานท่ีปรึกษา 

(Mark-Up Factor 1.760) 

ท่ีปรึกษาไมไดทํางานประจํา
ในบริษัทท่ีปรึกษา 

(Mark-Up Factor 1.430) 

ท่ีปรึกษาทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทท่ีปรึกษา* 

กรณีไมมีหลักฐาน* 
(Mark-Up Factor 2.475) 

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ขอ* 
(Mark-Up Factor 2.530) 

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ขอ* 
(Mark-Up Factor 2.585) 

กรณีมีหลักฐานครบ 
ท้ัง 3 ขอ* 

(Mark-Up Factor 2.640) 

ปริญญาโท 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาเอก 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
72,200 – 107,700 

118,400 – 155,400 
160,300 – 197,600 

205,700 
 

81,800 – 119,700 
130,900 – 168,600 
173,200 – 209,400 

217,200 

 
58,600 – 87,500 

96,200 – 126,300 
130,300 – 160,600 

167,200 
 

66,500 – 97,200 
106,400 – 137,000 
140,700 – 170,200 

176,500 

 
101,500 – 151,500 
166,600 – 218,500 
225,500 – 277,900 

289,300 
 

115,100 – 168,300 
184,100 – 237,100 
243,500 – 294,500 

305,400 

 
103,700 – 154,800 
170,300 – 223,400 
230,500 – 284,100 

295,800 
 

117,600 – 172,000 
188,200 – 242,400 
249,000 – 301,100 

312,200 

 
106,000 – 158,200 
174,000 – 228,300 
235,500 – 290,300 

302,200 
 

120,200 – 175,800 
192,300 – 247,600 
254,400 – 307,600 

319,000 

 
108,200 – 161,600 
177,700 – 233,100 
240,500 – 296,500 

308,600 
 

122,800 – 179,500 
196,400 – 252,900 
259,800 – 314,200 

325,800 

(4) กลุมวิชาชีพการเงิน 
ปริญญาตรี 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาโท 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาเอก 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
 

45,600 – 61,600 
65,300 – 82,500 

87,500 – 110,400 
117,000 

 
75,300 – 143,600 

163,500 – 281,600 
299,200 – 392,500 

415,500 
 

109,800 – 219,500 
242,900 – 361,300 
380,900 – 459,400 

481,500 

 
 

37,000 – 50,100 
53,100 – 67,100 
71,100 – 89,700 

95,100 
 

61,200 – 116,700 
132,800 – 228,800 
243,100 – 318,900 

337,600 
 

89,200 – 178,300 
197,300 – 293,600 
309,500 – 373,200 

391,200 

 
 

64,100 – 86,600 
91,800 – 116,100 

123,000 – 155,200 
164,600 

 
105,900 – 202,000 
229,900 – 396,000 
420,800 – 551,900 

584,300 
 

154,400 – 308,600 
341,600 – 508,100 
535,600 – 646,000 

677,200 

 
 

65,500 – 88,600 
93,900 – 118,700 

125,700 – 158,600 
168,200 

 
108,300 – 206,400 
235,000 – 404,800 
430,100 – 564,200 

597,300 
 

157,900 – 315,500 
349,100 – 519,400 
547,500 – 660,300 

692,200 

 
 

67,000 – 90,500 
95,900 – 121,200 

128,500 – 162,100 
171,900 

 
110,600 – 210,900 
240,100 – 413,600 
439,500 – 576,500 

610,300 
 

161,300 – 322,300 
356,700 – 530,700 
559,400 – 674,700 

707,300 

 
 

68,400 – 92,400 
97,900 – 123,800 
131,200 – 165,500 

175,600 
 

113,000 – 215,400 
245,300 – 422,400 
448,800 – 588,700 

623,300 
 

164,700 – 329,200 
364,300 – 542,000 
571,300 – 689,000 

722,300 
(5) กลุมวิจัย (ภาคเอกชน) 
ปริญญาตรี 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาโท 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 
ปริญญาเอก 
- ประสบการณ 5 – 10 ป 
- ประสบการณ 11 – 15 ป 
- ประสบการณ 16 – 20 ป 
- ประสบการณเกิน 20 ป 

 
 

42,200 – 59,500 
67,400 – 85,900 

91,200 – 115,300 
121,300 

 
55,100 – 71,600 

79,900 – 100,300 
107,700 – 131,800 

139,700 
 

82,200 – 109,100 
116,500 – 142,000 
150,800 – 180,000 

187,400 

 
 

34,300 – 48,300 
54,800 – 69,800 
74,100 – 93,700 

98,500 
 

44,800 – 58,200 
64,900 – 81,500 

87,500 – 107,100 
113,500 

 
66,800 – 88,700 

94,700 – 115,400 
122,600 – 146,300 

152,300 

 
 

59,400 – 83,700 
94,800 – 120,800 

128,200 – 162,100 
170,500 

 
77,500 – 100,700 

112,400 – 141,100 
151,500 – 185,400 

196,500 
 

115,600 – 153,500 
163,800 – 199,700 
212,100 – 253,200 

263,600 

 
 

60,700 – 85,500 
96,900 – 123,500 

131,100 – 165,700 
174,300 

 
79,200 – 103,000 

114,900 – 144,200 
154,800 – 189,500 

200,900 
 

118,200 – 156,900 
167,500 – 204,200 
216,800 – 258,800 

269,400 

 
 

62,000 – 87,400 
99,000 – 126,100 

133,900 – 169,300 
178,100 

 
80,900 – 105,200 

117,400 – 147,300 
158,200 – 193,600 

205,200 
 

120,700 – 160,300 
171,100 – 208,600 
221,500 – 264,400 

275,300 

 
 

63,400 – 89,200 
101,100 – 128,800 
136,800 – 172,900 

181,900 
 

82,600 – 107,400 
119,900 – 150,500 
161,600 – 197,700 

209,600 
 

123,300 – 163,700 
174,800 – 213,000 
226,200 – 270,100 

281,200 

หมายเหตุ : 
 * หลักฐานประกอบการพิจารณาคํานวณอัตราเงินเดือนตามตัวคูณคาตอบแทน ประกอบดวย 
  1) ใบรับรองระบบคุณภาพที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเปนการแสดงวาบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง เชน ระบบ ISO เปนตน 
  2) มีหลักฐานการมีซอฟแวรที่ถูกกฎหมายสําหรับพนักงานไวใชงานอยางนอยรอยละ 30 ของพนักงานทั้งบริษัท 
  3) มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลคาไมตํ่ากวา 30 ลานบาท ในป
ที่ยื่นขอเสนอ 
 * รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/12725 เร่ือง หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา ลงวันที่ 
2 สิงหาคม 2556 ในภาคผนวก 
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รายการ อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 
1.2 บุคลากรสนับสนุน 
 (1) บุคลากรสนับสนุน 
 (2) เลขานุการโครงการ 
 (3) พนักงานพิมพดีด /เจาหนาท่ี
บันทึกขอมูล 

 
ไมเกิน 30,000 
ไมเกิน 15,000 
ไมเกิน 12,000 

 
- บุคลากรสนับสนุน เชน ผูชวยนักวิจัย เจาหนาท่ีภาคสนาม  
เปนตน 

2. การจางท่ีปรึกษาตางประเทศ 
คาใชจายบุคลากร 
2.1 ท่ีปรึกษาตางประเทศ มีวุฒิปริญญาโท
ข้ึนไป สําหรับ กลุมการบริหารจัดการ เชน 
ผูจัดการโครงการ เปนตน 
 - ประสบการณ 11 – 20 ป 
 - ประสบการณ 21 – 30 ป 
 - ประสบการณ 30 ปข้ึนไป 
 
2.2 ท่ีปรึกษาตางประเทศ มีวุฒิปริญญาโท
ข้ึนไป สําหรับดานวิศวกรรม สิ่งแวดลอม 
เศรษฐศาสตร การเงิน และสถาปนิก 
 - ประสบการณ 11 – 20 ป 
 - ประสบการณ 21 – 30 ป 
 - ประสบการณ 30 ปข้ึนไป 

 
 
 
 
 

300,000 – 450,000 
450,000 – 600,000 
550,000 – 600,000 

 
 
 
 

300,000 – 400,000 
350,000 – 600,000 
450,000 – 600,000 

 ใหหนวยงานพิจารณาเลือกจางท่ีปรึกษาไทยท่ีมี
ความรู ความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกอน เปนอันดับแรก 
แตหากมีความจําเปนและไมอาจจัดจางท่ีปรึกษาไทยท่ี
เหมาะสมได ใหจางท่ีปรึกษาตางประเทศได โดยใชแนวทาง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2550 (หนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว55 ลง
วันท่ี 12 เมษายน 2550) 
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แนวทาง และหลักเกณฑในการคิดคาจางที่ปรึกษาทั้งโครงการ หรือราคากลางคาจางที่ปรึกษา 
 
การคิดคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการประกอบดวยคาใชจาย 2 สวน คือ 
1. คาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) 
2. คาใชจายตรง (Direct Cost) 
 
คาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) 

คาตอบแทนบุคลากรของทีปรึกษาในการใหบริการเพ่ือดําเนินการโครงการ  
1 โดยท่ัวไปจะใชบุคลากรระดับผูเชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) หลากหลายสาขา ข้ึนอยูกับ

ขนาดและความยากงายของโครงการ ในการเสนอโครงการตองเสนอชื่อผูเชี่ยวชาญ (Key 
Professional Staff) ทุกคน 

2 ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะใชเวลาในการทํางานในโครงการแตกตางกันไปแลวแตเนื้องานและ
ปริมาณงานท่ีแตละคนรับผิดชอบ ซ่ึงจะตองประมาณการเปนจํา นวนคน- เดือน (Man-Month) 
จํานวนคน-วัน (Man-Day) หรือจํานวนคน- ชั่วโมง (Man-Hour) ของแตงละคนท่ีจะใชในการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จ 

3 ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะมีอัตราคาตอบแทนตอเดือน (Billing Rate หรือ Man-Month Rate) 
เฉพาะของตน ซ่ึงอัตราคาตอบแทนนี้ไดจากอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) คูณดวยตัวคูณ
อัตราคาตอบแทน (Mark Up Factor) 

4 คาบริการของผูเชี่ยวชาญแตละคนในงาน โครงการ คือ จํานวนเวลาทํางานคิดเปนจํานวนคน-
เดือน (Man-Month) คูณดวยอัตราคาตอบแทนตอเดือน (Billing Rate) 

 
คาใชจายตรง (Direct Cost) 
 คือ คาใชจายท่ีนอกเหนือจากคาใชจายบุคลากร ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ โดยท่ัวไปจะ
ประกอบดวย 
  คาเชาสํานักงาน    คาน้ําคาไฟ 
  คาติดตอสื่อสาร    คาวัสดุสิ้นเปลือง 
  คาเดินทาง    คาท่ีพักและเบี้ยเลี้ยง 
  คาสํารวจสภาพภูมิประเทศ  คาเจาะสํารวจดิน 
  คาจัดทํารายงาน    คาจัดทําแบบ 
  คาจัดทําเอกสารประกวดราคา  คาจัดประชุมสัมมนา 
  ฯลฯ 
 
1 แนวทางการคิดคาจางท่ีปรึกษาท้ังโครงการ หรือ ราคากลางคาจางท่ีปรึกษา 
 คาจางท่ีปรึกษาท้ังโครงการจะเปนผลรวมของคาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) กับคาใชจาย
ตรง (Direct Cost) โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 
 เจาของโครงการจะตองแจกแจงหรือกําหนดวาตองการจางท่ีปรึกษาเพ่ือทํางานอะไร ซ่ึงหมายถึงการ
กําหนดวัตถุประสงค และขอบเขตการดําเนินงาน 
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 ข้ันตอนท่ี 2 
 กําหนดประเภทบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ท่ีจะเขาดําเนินการโครงการ ถาเจาของโครงการมี
ประสบการณในงานนั้นๆ ก็จะสามารถจัดทําดวยตัวเองได ถาไมมีประสบการณแนะนําใหติดตอบุคลากรของ
ภาครัฐท่ีมีประสบการณในงานประเภทนั้นกอน ถาไมสามารถหาได แนะนําใหติดตอสมาคมวิชาชีพดานนั้นๆ  
 ข้ันตอนท่ี 3 
 หลังจากสามารถกําหนดไดวามีผูเชี่ยวชาญดานไหนบางท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ ใหกําหนดวุฒิ
การศึกษาและประสบการณของแตละตําแหนง ซ่ึงจะข้ึนอยูกับความยากงายของโครงการ พรอมกับประเมิน
ระยะเวลาการทํางานของแตละคนท่ีจะใชในการดําเนินโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 4 
 เม่ือไดกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ พรอมท้ังระยะเวลา
การทํางานของแตละคนแลว ใหใสอัตราคาจางท่ีปรึกษาตอเดือน (Man-month Rate) ของแตละคน โดยดู
จากตารางผลการสํารวจอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) และตัวคูณอัตราคาตอบแทน (Mark Up 
Factor) เม่ือเอาอัตราคาจางตอเดือนคูณกับ ระยะเวลาการทํางานของแตละคน จะไดคาจางท่ีปรึกษาของแต
ละคน ผลรวมคาจางท่ีปรึกษาของทุกคนจะเปนคาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ท่ีใชในการดําเนิน
โครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 5 
 ในการดําเนินโครงการยังมีคาใชจายอีกสวนหนึ่ง คือ คาใชจายตรง (Direct Cost) ท่ีจะเกิดข้ึนดังได
กลาวแลว เม่ือรวมคาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) กับคาใชจายตรง (Direct Cost) ก็จะเปนคาจางท่ี
ปรึกษาท้ังโครงการ 
 
 การกําหนดสัดสวนคาตอบแทนบุคลากรตอคาใช จายตรง จะข้ันอยูกับลักษณะงาน เพ่ือเปนแนวทาง
โดยท่ัวไป ลักษณะงานจางท่ีปรึกษามีดังนี้ (ตัวอยางงานทางดานวิศวกรรม) 

- งานศึกษาวางแผนหลัก (Master Plan) 
- งานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 
- งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 
- งานควบคุมการกอสราง (Construction Supervision) และบริหารการกอสราง (Project 

Management) 
สัดสวนคาตอบแทนบุคลากร : คาใชจายตรง ตามแนวทางการกําหนดสัดสวนคาตอบแทนบุคลากรตอ

คาใชจายตรงโดยประมาณ 
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ตารางแนวทางการกําหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณของบุคลากรท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินโครงการ  
ลําดับท่ี ตําแหนง วุฒิไมต่ํากวา ประสบการณไมนอยกวา 
บุคลากรหลัก 

1 ผูจัดการโครงการ ปริญญาโท 
(วิศวกรรมศาสตรทางทะเล/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

20 

2 ผชช .ดานชายฝงทะเลและ
สมุทรศาสตร 

ปริญญาโท 
(วิศวกรรมศาสตรทางทะเล/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

15 

3 ผชช.ดานอุทกวิทยา ปริญญาโท 
(อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

15 

4 ผชช.ดานแบบจําลอง 
คณิตศาสตร 

ปริญญาโท 
(วิศวกรรมศาสตรทางทะเล/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

15 

5 ผชช.ดานชลศาสตร ปริญญาโท 
(วศิวกรรมชลศาสตร/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

15 

6 ผชช.ดานระบายน้ํา/ 
ปองกันน้ําทวม 

ปริญญาโท 
(วศิวกรรมชลศาสตร/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

15 

7 ผชช.ดานวิศวกรรม 
โครงสราง 

ปริญญาโท 
(วิศวกรรมโครงสราง) 

15 

8 ผชช.ดานปฐพี/ธรณีเทคนิค ปริญญาโท 
(วิศวกรรมปฐพีฐานราก/ธรณีวิทยา) 

15 

9 ผชช.ดานสถาปตยกรรม ปริญญาโท 
(สถาปตยกรรม/ภูมิสถาปตยกรรม) 

15 

10 วิศวกรสํารวจ ปริญญาโท 
(วศิวกรรมสํารวจ) 

15 

11 วิศวกรสิ่งแวดลอม ปริญญาโท 
(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

15 

12 วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟา ปริญญาโท 
(วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟา) 

15 

13 วิศวกรประเมินราคา ปริญญาโท 
(วิศวกรรมโยธา/กอสราง) 

15 

14 ผชช.ดานสิ่งแวดลอม ปริญญาโท 
(สิ่งแวดลอม/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

20 

15 ผชช.ดานนิเวศวิทยาทางน้ํา/
ทะเล 

ปริญญาโท 
(วิศวกรรมศาสตร /ทะเล /ชายเลน /สาขาท่ี
เก่ียวของ) 

15 

16 ผชช.ดานปาชายเลน ปริญญาโท 
(วิศวกรรมศาสตร /ทะเล /ชายเลน /สาขาท่ี
เก่ียวของ) 
 

15 
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ลําดับท่ี ตําแหนง วุฒิไมต่ํากวา ประสบการณไมนอยกวา 
17 ผชช.ดานคุณภาพน้ํา ปริญญาโท 

(สิ่งแวดลอม/สาขาท่ีเก่ียวของ) 
15 

18 ผชช.ดานเศรษฐศาสตร ปริญญาโท 
(เศรษฐศาสตร) 

15 

19 ผชช.ดานเศรษฐกิจ-สังคม ปริญญาโท 
(เศรษฐศาสตร/สังคมศาสตร) 

15 

20 ผชช.ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ 

ปริญญาโท 
(สังคมศาสตร/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

15 

บุคลากรสนับสนุน 
1 วิศวกรผูชวย ปริญญาตรี 

(วิศวกรรมศาสตร) 
5 

2 นักวิชาการผูชวย ปริญญาตรี 
(ตามสาขาหลักผูเชี่ยวชาญ) 

5 

3 นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาตรี 
(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

5 

4 นักวิชาการดานการมีสวน
รวมของประชาชน 

ปริญญาตรี 
(สังคมศาสตร/สาขาท่ีเก่ียวของ) 

5 

5 เจาหนาท่ีเขียนแบบ ปวส. 5 
6 เลขานุการโครงการ ปวส. 5 
7 เจาหนาท่ีธุรการ ปวส. 5 

หมายเหตุ : บุคลากรสนับสนุนทําหนาท่ีฝายสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก และงานดานอ่ืนๆ 
 
 

ตารางแนวทางการกําหนดสัดสวนคาตอบแทนบุคลากรตอคาใชจายตรงโดยประมาณ 

ลักษณะงานจางท่ีปรึกษา 
สัดสวน 

คาตอบแทนบุคลากร (รอยละ) คาใชจายตรง (รอยละ) 
งานศึกษาวางแผนหลัก +80 +20 
งานศึกษาความเหมาะสม +75 +25 
งานออกแบบรายละเอียด +70 +30 
งานควบคุมการกอสราง และบริหารงานกอสราง 85 - 90 15 – 10 
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แนวทางการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษา 
 
1 แนวทางในการจางท่ีปรึกษา 

การจางท่ีปรึกษาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบการจางท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ 
ซ่ึงมีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 

ท้ังนี้ ตามหลักขอ 78 ของระเบียบฯ กําหนดใหเจาหนาท่ีซ่ึงจะเปนผูกํากับการดําเนินงานของท่ี
ปรึกษาทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือขอความเห็น ชอบในหลักการในความจําเปนท่ีจะตองวาจางท่ี
ปรึกษา โดยรายงานจะตองมีเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางท่ีปรึกษา 
(2) รางขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจางท่ีปรึกษา (Terms of Reference) 
(3) คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะวาจาง 
(4) วงเงินคาจางท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
(5) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
(6) วิธีจางท่ีปรึกษาและเหตุผลท่ีจะตองจางท่ีปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(7) องคประกอบและหนาท่ีของคณะกรรมการจางท่ีปรึกษา ซ่ึงประกอบดวย ประธาน

กรรมการ 1 ทาน 
(8) ขอเสนออ่ืนๆ (ถามี) 

เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายง านท่ีเสนอแลว ใหเจาหนาท่ีซ่ึงจะเปนผูกํากับการ
ดําเนินงานของท่ีปรึกษา รวมกับเจาหนาท่ีพัสดุ ดําเนินการจางตามวิธีจางนั้นตอไปได 

เจาหนาท่ีซ่ึงจะเปนผูกํากับการดําเนินงานของท่ีปรึกษา หมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูรับผิดชอบใน
โครงการหรืองานท่ีจะตองมีการว าจางท่ีปรึกษา ดังนั้น จึงตองเปนผูกํากับการดําเนินงานของท่ีปรึกษาใหตรง
ตอความตองการของโครงการ เจาหนาท่ีผูนี้จําเปนตองมีความเขาใจอยางดีในงานท่ีจะวาจางท่ีปรึกษาให
ดําเนินงาน และตองเปนบุคลากรหลักในการจัดทําราง TOR 
 
2 วิธีการตั้งงบประมาณ 

1) คาจางท่ีปรึกษาของสวนราชการ กรณีเปนการจางเพ่ือใหไดมาซ่ึงองคความรูหรือวิชาการ ใหตั้ง
งบประมาณในงบรายจายอ่ืน สําหรับกรณีเปนการจางท่ีปรึกษาเพ่ือใหไดมาซ่ึงครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสรางใหตั้งงบประมาณในงบลงทุน 

2) คาจางท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  องคกรอิสระ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายกําหนดใหไดรับงบประมาณเปนเงินอุดหนุน ใหตั้งงบประมาณในงบเงิน
อุดหนุน 

 
3 แนวทางในการพิจารณา 

1) ตองเปนโครงการทางวิชาการหรือโครงการท่ีตองใชเทคโนโลยีเฉพาะหรือเปนโครงการท่ีตองใชความ
ชํานาญพิเศษท่ีหนวยงานไมสามารถดําเนินการได 

2) ตองเปนโครงการท่ีตอบสนองวัตถุประสงค ภารกิจ วิสัยทัศนของหนวยงาน และมีทิศทางท่ีสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของชาติ และตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
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3) การจางท่ีปรึกษาตองเปนไปตามแนวทางการพิจารณาตั้งงบประมาณ รายการคาจางท่ีปรึกษา ยกเวน
การจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร 

4) ท่ีปรึกษางานดานวิชาการของหนวยงานภาครัฐจะตองมาปฏิบัติงานประจําท่ีหนวยงาน (In House 
Consultant) ท่ีวาจางไมต่ํากวา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดระยะเวลาของการวาจางท่ีปรึกษาแตละ
โครงการ 

5) ในกรณีการจางท่ีปรึกษาไทยตองเปนท่ีปรึกษาท่ีจดทะเบียนกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษา สํานักบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

6) งบประมาณรายการคาท่ีปรึกษาท่ีเบิกจาย ใหไดมาซ่ึงครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง ใหตั้งงบประมาณอยูใน
งบลงทุน และคาจางท่ีปรึกษาท่ีเบิกจายไดไดมาซ่ึงองคความรูหรือวิชาการ ใหตั้งงบประมาณอยูในงบ
รายจายอ่ืน ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย ของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ในกรณีมีการกําหนด
คาจางท่ีปรึกษาเปนสวนหนึ่งของโครงการ ใหแยกรายการคาจางท่ีปรึกษาจากโครงการท่ีจําดําเนินการ
ตางหาก เพ่ือความชัดเจนในการบริหารจัดการ 

7) เปนโครงการตามอํานาจหนาท่ีโดยตรง  หรือเปนโครงการท่ีไดรับมอบหมายเชิงนโยบายท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงค  ภารกิจ วิสัยทัศนของหนวยงานและมีทิศทางท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของ
กระทรวงและนโยบายรัฐบาล 

8) เปนโครงการท่ีสามารถนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดจริง  เพ่ือใหผลการจางท่ีปรึกษามีความ
คุมคา 

9) เปนโครงการท่ีเขาลักษณะ ดังนี้ (กรณีเดียวหรือหลายกรณีก็ได) 
- เปนโครงการสําคัญเพ่ือแกไขปญหาของประเทศ 
- เปนโครงการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรืออยูในความสนใจของสาธารณชน 
- เปนโครงการท่ีตองใชองคความรูเฉพาะทางหรือมีเทคนิคซับซอน  ตองใชความชํานาญพิเศษท่ี

บุคลากรของหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดเอง 
ยกเวน การจางท่ีปรึกษาดานกฎหมายเพ่ือการรางหรือพัฒนากฎหมาย  หนวยงานควรใชบริการจากหนวยงาน

ของรัฐท่ีใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย เชน สํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย
ของรัฐสภา กรมพระธรรมนูญ เปนตน 
 
ท้ังนี้ ใหหนวยงานพิจารณาเลือกจางท่ีปรึกษาไทยท่ีมีความรูความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกอนเปน

ลําดับแรก แตหากมีความจําเปนและไมอาจจัดจางท่ีปรึกษาไทยท่ีเหมาะสมได  ใหจางท่ีปรึกษาตางประเทศได
ในกรณี ดังตอไปนี้ (ตามหนังสือสํา  นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี  นร 0505/ว 55 ลงวันท่ี 12 เมษายน 
2550) 

1) กรณีเปนการจางท่ีปรึกษา  โดยใชงบประมาณจากแหลงเงินชวยเหลือหรือเงินกู  ซ่ึงมีการกําหนด
เง่ือนไขใหพิจารณาจางท่ีปรึกษาตางประเทศ 

2) กรณีไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลังวาไมมีท่ีปรึกษาไทยใน
สาขาบริการหรืองานนั้น และไมมีท่ีปรึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐสามารถใหบริการได 

3) กรณีเปนการจางท่ีปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในตางประเทศ 
โดยหากไมเปนไปตามกรณีขางตน  และมีความจํา  เปนตองจางท่ีปรึกษาตางประเทศใหเสนอรัฐมนตรี

พิจารณา 
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4 วิธีจางท่ีปรึกษา 
การจางท่ีปรึกษา ทําได 2 วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีการคัดเลือก 

1) การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  คือ การวาจางตรง (Direct Hiring) เจาะจงเฉพาะตัวบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับภารกิจ และเปนบุคคลท่ีผูวาจางเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการท่ีเชื่อถือได 

 โดยท่ัวไป การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง มีความเหมาะสมในกรณีดังตอไปนี้ 
- ผูเชี่ยวชาญในงานท่ีจะใหบริการตามท่ีตองการมีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมท่ีจะ

ดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางท่ีมีวงเงินคาจางไมเกิด 2,000,000 
บาท 

- เปนการจางสถาบันวิชาการของรั ฐ หรือองคกรท่ีปรึกษาของรัฐ หรือองคกรท่ีมี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุนใหดําเนินการจางไดโดยตรง 

- เปนการจางท่ีตองกระทําโดยดวน หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ และมีความ
จําเปนท่ีจะตองดําเนินการจางโดยวิธีตกลง 

- เปนการจางตามมติคณะรัฐมนตรี 
ท้ังนี้ การจางท่ีปรึกษาในกรณีการจางตองกระทําโดยเรงดวน หัวหนาสวนราชการจะตองชี้แจงเหตุผล

และความจําเปนให คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดมีการจาง 
2) การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  คือ การคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติและประสบ การณ

เหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ โดยผากระบ วนการคัดเลือกข้ึนทะเบียนใหมีรายชื่อนอยราย เพ่ือจะ
เชิญชวนยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและทางดานราคาโดยมีจํานวนไมเกิ น 6 ราย และผานการพิจารณา
คัดเลือกตามหลักเกณฑการตัดสินจากขอเสนอทางเทคนิคท่ีดีท่ีสุดจากบรรดาท่ีปรึกษาท่ีไดรับการเชิญชวนให
เขารวมแขงขันโดยการยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอทางดานราคา 
 
5 ข้ันตอนปฏิบัติในการจางท่ีปรึกษา 

1) การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 
คณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง จะดําเนินการพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา

และจัดทําหนังสือเชิญชวน เพ่ือเชิญใหท่ีปรึกษารายท่ีกําหนดใหยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและราคา  รวมท้ัง
พิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว และเจรจาตอรองราคาคาจา งใหอยูในเกณฑท่ี
เหมาะสมและประหยัด โดยใชราคาจางจากโครงการท่ีเคยจางมาแลว หรือโครงการท่ีหนวยงานอ่ืนเคยจาง 
ท้ังนี้เม่ือคณะกรรมการฯ ตกลงในรายละเอียดของราคารวมและสัญญาจางแลว ใหนําเสนอผูมีอํานาจสั่งจาง
อนุมัติเพ่ือจะไดลงนามในสัญญาจางตอไป 

2) การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
คณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แลวจะดําเนินงานตาม

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1) การจัดหารายชื่อท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย 

การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาจํานวนหนึ่งให
เหลือนอ ยรายประมาณ 5-7 ราย เพ่ือเชิญใหสงขอเสนอดานเทคนิคและดานการเงิน การท่ีเชิญท่ีปรึกษา
จํานวนจํากัดนั้นเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
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- ท่ีปรึกษาตองเสียคาใชจายมากในการจัดทําขอเสนอดานเทคนิค  หากเปน
โครงการใหญคาใชจายจะเปนจํานวนเงินหลายแสนบาท  เนื่องจากท่ีปรึกษาตองรวบรวมขอมูลและศึกษา
วิเคราะหเบื้องตน ดังนั้น หากเชิญท่ีปรึกษามากราย ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเชิญอาจไมยินดีท่ีจะลงทุนเพ่ือเขาแขงขัน 
ท้ังนี้ เพราะโอกาสท่ีจะไดงานลดลงตามจํานวนท่ีปรึกษาท่ีเขาแขงขันอาจไมคุมคาใชจาย 

- การพิจารณาขอเสนอด านเทคนิคตองใชเวลาพอสมควร ดังนั้น หากท่ีปรึกษาท่ี
ไดรับเชิญใหสงขอเสนอดานเทคนิคมีจํานวนมากเกินไปจะทําใหการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคไมละเอียด
รอบคอบเทาท่ีควร  

สําหรับการคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย ในข้ันแรก คณะกรรมการฯ จะจัดทํารายชื่อท่ี
ปรึกษาท่ีอยูในขายท่ีจะรับดําเนินภารกิจได ซ่ึงอาจมีจํานวนมาก 10-20 ราย รายชื่อท่ีปรึกษาดังกลาว (Long 
List) อาจไดจาก 

• การลงแจงความโฆษณาในหนังสือพิมพ ใหท่ีปรึกษาท่ีสนใจแจงความจํานงท่ี
จะขอเขาแขงขันสงหลักฐานแสดงประสบการณและผลงาน และความพรอม
ขององคกรเพ่ือประกอบการพิ จารณา (หากเปนโครงการเงินกูของ
ธนาคารโลก จะตองลงแจงความในหนังสือพิมพทองถ่ินหรือหนังสือพิมพ
หรือวารสารระดับสากลอยางนอย 5 วัน)  

• ฐานขอมูลท่ีปรึกษาท่ีไดจดทะเบียนไวกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง  

คณะกรรมการ คัดเลือกและวาจางท่ีปรึกษา จะดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาจากรายชื่อ
ท้ังหมดท่ีได เพ่ือใหเหลือนอยรายจํานวน 5-7 ราย เพ่ือจะไดรับเชิญชวนใหสงขอเสนอดานเทคนิคและ
ขอเสนอดานการเงิน  

หลักเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย โดยท่ัวไป ไดแก  
1) ประสบการณและผลงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีตองการวาจางท่ีปรึกษา 

2) ความพรอมในการรับดําเนินภารกิจ เชน ไมผูกพันกับโครงการอ่ืนๆ ในชวงเวลา
ท่ีคาดวาจะเริ่มภารกิจ การรวมมือกับบริษัทตางประเทศ 

3) ความเขาในในภารกิจ ประเมินไดจากจดหมายแสดงความจํานงท่ีเขารับการ
พิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยราย 

ขอพิจารณาอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเปนโครงการเงินกู องคกรท่ีใหกูจะมีกฎเกณฑใหเชิญท่ีปรึกษาจาก
ภูมิภาคตางๆ เชน อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด และเอเชีย เพ่ือกระจายโอกาสใหท่ัวถึง 
คณะกรรมการฯ ควรประชุมเพ่ือพิจารณาผลการคัด เลือก และจัดทําบันทึกการประชุมใหเหตุผลสนับสนุนผล
การคัดเลือก 

2) การยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและราคา 
วิธีการเชิญชวนใหท่ีปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอทางดานราคาสามารถทํา

ไดหลายรูปแบบ 

• แบบซองเดียว ใหท่ีปรึกษายื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอ
ทางดานราคารวมกันมาในซองเดียว 

• แบบทีละซอง ใหท่ีปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคมาเปนลําดับแรกกอน 
แลวเม่ือคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินไดท่ีปรึกษารายท่ีมีขอเสนอท่ีดีท่ีสุด
แลว จึงเชิญรายดังกลาวใหยื่นขอเสนอทางดานราคาตอไป 
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• แบบแยกซอง ใหท่ีปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเ ทคนิคและขอเสนอทางดาน
ราคามาพรอมกัน โดยแยกออกเปน 2 ซอง 

3) การพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค 
คณะกรรมการฯ จะกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาตัดสินขอเสนอทางดานเทคนิค โดยมี

กรอบการพิจารณา 3 ดาน คือ ประสบการณของท่ีปรึกษา ดานวิธีบริหารและวิธีปฏิบัติงาน และดานบุคลากร 
ท้ังนี้ การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวจะดําเนินการกอนเปดขอเสนอของท่ีปรึกษาท่ีไดยื่นมาแลว สําหรับเกณฑ
การตัดสิน คณะกรรมการฯ จะจัดเรียงลําดับตามขอเสนอท่ีดีท่ีสุด (Ranking) แลวเชิญรายท่ีมีขอเสนออันดับดี
ท่ีสุดมาเจรจาตอรองราคาตอไป อนึ่ง สําหรับการจางท่ีปรึกษาโดยใชเงินกูจากตางประเทศ จะตองเสนอผลการ
ประเมินขอเสนอทางดานเทคนิคใหแหลงเงินกูพิจารณาและอนุมัติกอนจึงจะดําเนินการเชิญท่ีปรึกษารายท่ีมี
ขอเสนอทางดานเทคนิคดีท่ีสุดมาเจรจาตอไป 
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การจัดทํา TOR 
 
1 ความหมายและความสําคัญของ TOR 

Terms of Reference หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา TOR เปนเอกสารท่ีกําหนดขอบเขตและรายละเอียด
ของภารกิจท่ีผูจัดทํา TOR ตองการใหผูรับจางดําเนินการ รวมท้ังความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ของผูรับจางท่ี
เก่ียวของกับภารกิจนั้น ตัวอยางเชน TOR สําหรับการวาจางท่ีปรึกษาใหดําเนินการวิเคราะหผลกระ ทบ
สิ่งแวดลอมจะกําหนดขอบเขตของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเด็นท่ีตองศึกษา รวมท้ังระดับความ
ลึกของการศึกษาแตละประเด็น และรายงานตาง ๆ ซ่ึงท่ีปรึกษาจะตองจัดทําและสงมอบใหผูวาจางในชวงเวลา
ตาง ๆ ตลอดชวงเวลาของการดําเนินภารกิจ ดังนั้น TOR จึงเทียบได กับขอกําหนด (Specifications) ของ
สินคาท่ีผูซ้ือจัดทําข้ึนสําหรับการจัดซ้ือ แตตางกันตรงท่ีไมสามารถจัดทําขอกําหนดอยางละเอียดสําหรับผลงาน
การศึกษาหรือบริการทางวิชาการไดเหมือนกับขอกําหนดของสินคา ดังนั้น TOR จึงใหขอกําหนดไดเพียงคราว 
ๆ เทานั้น 

ความสําคัญของ TOR มีสองประการ : 

• ประการแรก TOR มีความสําคัญมากตอคุณภาพของผลงานท่ีไดจากท่ีปรึกษา TOR จะตองมี

ความชัดเจน และกําหนดประเด็นตาง ๆ ท่ีท่ีปรึกษาจะตองวิเคราะหไวอยางชัดเจน TOR ยิ่งมี

ความชัดเจนเพียงใด ยิ่งทําใหการคัดเลือกท่ีปรึกษางายข้ึน โปรงใสมากข้ึน และการประเมิน

ปริมาณแรงงานของนักวิชาการสาขาตาง ๆ ท่ีตองใชจะใกลเคียงกับความจริงมากยิ่งข้ึน 

• ประการท่ีสอง TOR เปนเอกสารอางอิงท่ีใชเปนสวนหนึ่งของสัญญาวาจาง ดังนั้น TOR จึงตองมี

ความชัดเจนเพียงพอตอการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของท่ีปรึกษา 

นอกเหนือจาก TOR ซ่ึงกําหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจแลว ผูวาจางจําเปนตองกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกท่ีปรึกษาไวดวย โดยเสนอแยกตางหากไวในเอกสารขอมูลสําหรับท่ีปรึกษา 

TOR ท่ีดีจะตองไมเปน TOR ท่ีกวางท่ัวไป จนสามารถนําไปใชไดในทุกกรณี ตัวอยางเชน “ประเมินผล
กระทบของโครงการท่ีมีตอคุณภาพน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง ” แตจะตองเนนเฉพาะประเด็นใหชัดเจนเชน 
“ประเมินผลกระทบตอคุณภาพน้ําในคลองบางชัน คลองวง และคลองสี ในบริเวณใกลเคียงกับพ้ืนท่ีกองวัสดุ
กอสรางของโครงการ โดยเนนคุณภาพน้ําในเรื่องความขุนในชวงเวลาหลัง จากฝนตก ซ่ึงเกิดข้ึนจากน้ําฝนชะ
ลางวัสดุกอสราง” ดังนั้น การจัดทํา TOR จึงตองมีการศึกษาวิเคราะหปญหาในเบื้องตนหรือในระดับแนวคิด 
ซ่ึงเปนการศึกษาเพ่ือบงชี้ปญหามากกวาการหาคําตอบ การศึกษาใชเวลาไมนาน และอาจทําไดโดยการรวม
หารือกับกลุมตาง ๆ เพ่ือใหไดมุมมองท่ีหลากหลายครบถวนสมบูรณท่ีสุด 
 
2  โครงสรางของ TOR 

โดยท่ัวไปเอกสาร TOR จะประกอบดวยสวนหรือหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
(1) บทนํา ขอมูลเก่ียวกับโครงการ 

(2) วัตถุประสงคของภารกิจ และผลงานท่ีตองการจากท่ีปรึกษา 

(3) ขอมูลเก่ียวกับภารกิจของท่ีปรึกษา 

(4) ขอบเขตการดําเนินงาน 

(5) ระยะเวลาการดําเนินงาน 
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(6) บุคลากรท่ีตองการ 

(7) ระยะเวลาการสงมอบผลงาน 

(8) การกํากับการทํางานของท่ีปรึกษา 

(9) หนาท่ีความรับผิดชอบของผูวาจาง 

(1) บทนํา 

บทนําจะใหขอมูลความเปนมาของโครงการและภารกิจท่ีตองการวาจางท่ีปรึกษา เพ่ือใหท่ีปรึกษา
เขาใจถึงความจําเปนหรือความสําคัญของภารกิจนี้ และความเชื่อมโยงของภารกิจนี้กับเรื่องอ่ืน ๆ 

(2) วัตถุประสงคของการวาจางและผลงานท่ีตองการ 

วัตถุประสงคของภารกิจ คือ สิ่งท่ีผูวาจางตองการจะบรรจุหลังจากท่ีภารกิจเสร็จสิ้นลง TOR สวนใหญ
มักกําหนดวัตถุประสงคเปนวิธีการ วัตถุประสงค คือ End ไมใช Means ตัวอยางเชน วัตถุประสงคของการ
วาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาปญหาตาง ๆ ในการปรับโครงสรางของกรม การศึกษาปญหาตาง ๆ เปน Means 
วัตถุประสงคในกรณีนี้นาจะเปนดังนี้ เพ่ือจัดทําแผนปรับโครง สรางของกรม โดยแผนดังกลาวจะตองมีเนื้อหา
สาระหรือองคประกอบดังตอไปนี้ (กําหนดใหชัดเจนวาตองการแผนท่ีมีลักษณะอยางไร ) วัตถุประสงคใกลเคียง
กับสิ่งท่ีตองการจะไดจากท่ีปรึกษา แตสิ่งท่ีตองการจะไดในกรณีนี้ นอกจากเอกสารรายงานฯ และแผนการ
ปรับโครงสรางของกรมแลว อาจรวมสิ่งอ่ืน ๆ อีก เชน การฝกอบรม เอกสารอ่ืน ๆ เปนตน 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของท่ีปรึกษา 

ประมวลเสนอสารของปญหาหรือเรื่องท่ีตองการใหท่ีปรึกษาดําเนินการ บงชี้ประเด็นตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับปญหา ท้ังนี้ เพ่ือสรางพ้ืนฐานสําหรับการทําความเขาใจในขอบเขตก ารดําเนินงานภายใตภารกิจ
ของท่ีปรึกษา สวนนี้ของ TOR ควรเสนอสรุปยอผลการศึกษาวิเคราะหเบื้องตนบงชี้ปญหา รายละเอียดควรให
ไวในภาคผนวกหรือเอกสารแนบ 

(4) ขอบเขตของการดําเนินงาน 

ควรกําหนดชัดเจนวาการดําเนินงานของท่ีปรึกษาตองครอบคลุมประเด็นใดบาง และละเอียดเพียงใด 
ท้ังในดานลึกและดานกวาง ท้ังนี้ ตองแนใจวาประเด็นท่ีจะใหท่ีปรึกษาดําเนินงานมีความจําเปนจริง ๆ กับ
ปญหาหลักท่ีเปนพ้ืนฐานในการวาจางท่ีปรึกษา ยิ่งมากประเด็นยิ่งเสียคาใชจายมากข้ึน 

ขอบเขตของการดําเนินงานจะบอกวาตองทําอะไรบาง มิใชบอกวาทําอยางไร แตงานบ างอยางอาจ
จําเปนตองบอกวา ควรทําอยางไร ท้ังนี้ เพ่ือรักษามาตรฐานของขอมูล อาทิเชน กําหนดวิธีการสํารวจดิน 
วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา วิธีวิเคราะหน้ํา เปนตน 

ควรแบงการดําเนินงานเปนงานตาง ๆ ตามข้ันตอนของการดําเนินงาน เชน การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 
การศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ การจัดทํารายงานฉบับราง การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น
ในการปรับแกรายงานฉบับราง เปนตน 

(5) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน โดยแบงเปนระยะตามผลงานในชวงการดําเนินงาน เชน รายงานเริ่ม
งาน (Inception Report) รายงานฉบับกลาง รายงานฉบับราง รายงานฉบับสุดทาย เปนตน 

ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีกําหนดใหท่ีปรึกษาตองมีความเปนไปได (Realistic) สอดคลองกับปริมาณ
งาน และขอจํากัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเก็บขอมูลท่ีข้ึนกับฤดูกาล โดยท่ัวไป ถาระยะเวลาการทํางาน
สั้นจะใชคนมาก ถาระยะเวลาทํางานยาวใชคนนอย กลาวคือ ปริมาณคน-เดือนท่ีตองใชจะไมเปลี่ยนแปลง 
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(6) บุคลากรท่ีตองการ 

จะตองกําหนดชัดเจนวาบุคลากรท่ีตองการสําหรับภารกิจนี้ จะประกอบดวยผูเชี่ยวชาญหรือ
นักวิชาการดานใดบาง แตละดานจะใชแรงงานเทาใด ปริมาณแรงงานวัดเปนคน-เดือน (Person-Months)  

คนท่ัวไปมักมีความสับสนในความหายของคน-เดือน งานท่ีถูกกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน โดย
ใชปริมาณแรงงาน 36 คน-เดือน หมายถึงวา โดยเฉลี่ยงานนี้ใชคนทํางานเต็มเวลา 6 คน คนละ 6 เดือน รวม
เปน 36 คน-เดือน อยางไรก็ตาม งานนี้อาจใชคน 12 คน แตละคนมีปริมาณแรงงาน ไมเทากัน แตเม่ือเอา
เวลาทํางานของแตละคนมารวมกันจะไดเทากับ 36 

จะกําหนดสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญท่ีตองการไดจากโครงรางของปญหาท่ีตองการใหมีการศึกษา
วิเคราะห สวนขอกําหนดในเรื่องประสบการณของบุคลากรจะข้ึนกับระดับความยากงายของประเด็นปญหาท่ี
จะศึกษา ควรใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

การประมาณปริมาณแรงงานท่ีตองใชข้ึนกับประสบการณของผูจัดทํา TOR และข้ึนกับความคาดหวัง
ถึงระดับความสามารถของท่ีปรึกษา คนเกงมากจะใชเวลาทํางานนอยกวาคนเกงนอยกวา ถึงแมคาจางตอเดือน
ของคนท่ีเกงกวาจะสูงกวาของคนท่ีเกงนอยกวา แตวง เงินรวมของคนท่ีเกงกวานาจะต่ํากวาของคนท่ีเกงนอย
กวา และไดผลงานท่ีมีคุณภาพดีกวา 

วิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับผูจัดทํา TOR ในการประมาณจํานวนคน- เดือน สําหรับท่ีปรึกษา คือการประมาณ
การวา ถาผูจัดทํา TOR เปนผูทํางานเองจะตองใชก่ีคน- เดือน ถาผูจัดทํา TOR คิดวาท่ีปรึกษาเกงกวาผูจัดทํา 
TOR ก็ควรกําหนดปริมาณคน- เดือนใหต่ํากวาท่ีประมาณการไว ในการประมาณการปริมาณแรงงานควรใช
ตัวเลขพ้ืนฐานชั่วโมงทํางาน 176 ชั่วโมงตอคน-เดือน 

กําหนดคุณวุฒิและประสบการณของท่ีปรึกษาและความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีตองการ เชน ตองมี
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได การคิดและพิมพได และความสามารถดานภาษาอังกฤษ เปนตน 

อยางไรก็ตาม ปริมาณแรงงานท่ีเอกสาร TOR กําหนดไวเปนเพียงตัวเลขคราว ๆ ตามการประเมินของ
ผูจัดทํา TOR เทานั้น เพ่ือใชในการประมาณราคาคาจาง ตัวเลขปริมาณแรงงานท่ีท่ี ปรึกษาเสนออาจตางจาก
ตัวเลขของผูจัดทํา TOR ได ในกรณีเชนนี้ฝายใดฝายหนึ่งอาจเขาใจปญหาท่ีตองศึกษาไมเพียงพอ 

TOR ท่ีไมมีตัวเลขปริมาณแรงงาน จะทําใหมีความยุงยากในการประเมินขอเสนอดานเทคนิคท่ีปรึกษา
เสนอมา 

(7) ระยะเวลาการสงมอบผลงานของท่ีปรึกษา 

ผลงานของท่ีปรึ กษา ไดแก รายงาน คูมือ การฝกอบรม การจัดสัมมนา เปนตน TOR จะตองกําหนด
อยางชัดเจนวาตองการผลงานอะไรบาง ขอกําหนดของผลงานเปนอยางไร (เชน รายงานแตละฉบับจะตองมี
เนื้อหาสาระอะไรบาง) รูปรางหนาตาของผลงานควรเปนอยางไร (Format) กําหนดสงมอบเม่ือไรจํานวนเท าใด
ควรกําหนด Software ท่ีท่ีปรึกษาจะใชและใหปรึกษาสง Diskette ดวย 

โดยท่ัวไป รายงานท่ีตองการจากท่ีปรึกษา ไดแก 

• รายงานเริ่มงาน (Inception Report) หลังจากเริ่มงานแลวประมาณ 1-2 เดือน 

วัตถุประสงคเพ่ือทบทวนปรับแกแผนงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน หลังจากท่ีไดศึกษา

วิเคราะหเบื้องตนแลว 

• รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ประมาณก่ึงกลางชวงเวลาการดําเนินงาน ถา

ชวงเวลาการดําเนินงานสั้น เชน 4-6 เดือน อาจไมจําเปนตองมีรายงานฉบับกลาง 
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• รายงานฉบับสุดทาย ฉบับราง (Draft Final Report) ประมาณ 1 เดือน กอนสิ้นสุ ด

การดําเนินงาน 

• รายงานฉบับสุดทาย ฉบับสมบูรณ (Final Report) ประมาณ 1 เดือน หลังจากท่ี

ไดรับขอคิดเห็นจากผูวาจางแลว 

• รายงานการเสร็จสิ้นภารกิจ (Assignment or Project Completion Report) ใน

กรณีท่ีมีการวาจางท่ีปรึกษาใหดําเนินภารกิจท่ีไมใชเปนการศึกษาจัดทํา แผน เชน 

วาจางท่ีปรึกษาเปนผูเชี่ยวชาญประจําโครงการ วาจางท่ีปรึกษาใหจัดการโครงการ 

วาจางท่ีปรึกษาใหควบคุมงานกอสราง เปนตน 

• รายงานความกาวหนา จะข้ึนอยูกับความจําเปนและความตองการของผูวาจาง โดย

อาจจะมีเปนรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได รายงานนี้จะร ายงานถึงความกาวหนา

ของการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาเปนระยะ ๆ 

(8) การกํากับการดําเนินงานของท่ีปรึกษา 

เอกสาร TOR ควรใหขอมูลท่ีปรึกษาในเรื่องการจัดองคกรของผูวาจาง เพ่ือการกํากับการดําเนินงาน
ของท่ีปรึกษา กลไกท่ีจะใชในการประสานงานกับท่ีปรึกษา โดยท่ัวไป ผูวาจางจ ะมีเจาหนาท่ีรวม 
(Counterpart Staff) เพ่ือประโยชนในการเรียนรูจากท่ีปรึกษา (มักตองเรียนรูเอาเอง เพราะท่ีปรึกษาจะให
ความสําคัญแกการทํางานตามภารกิจของตนกอน ) ผูประสานงานโครงการหรือผูจัดการโครงการ 
คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของท่ีปรึกษา (คณะกรรมการกํากับโครงการ) 

ระเบียบการจัดซ้ือจัดจางของทางราชการกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจการจาง ซ่ึงทางปฏิบัติสวน
ราชการมักจะแตงตั้งกรรมการตรวจการจางเปนคนละชุดกับคณะกรรมการคิดเลือกท่ีปรึกษา จึงมีปญหา คือ 
คณะกรรมการตรวจการจางตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับขอเสนอดานเทคนิ คของท่ีปรึกษา รวมท้ังอาจ
ไมทราบรายละเอียดผลการเจรจาท่ีท้ังสองฝายไดตกลงกันไวโดยเฉพาะการทําความเขาใจระหวางกันใน
ขอบเขตการปฏิบัติงานและความลึกของขอมูลท่ีตองการใหศึกษาและวิเคราะห คณะกรรมการท้ังสองชุดควร
ใชบุคลากรหลักรวมกัน 

(9) หนาท่ีความรับผิดชอบของผูวาจาง 

เอกสาร TOR จะตองกําหนดชัดเจนวา ผูวาจางจะใหอะไรหรือทําอะไรใหแกท่ีปรึกษาไดบางจะคิด
คาใชจายหรือไมคิด ถาคิดจะคิดอยางไร 

รายการท่ีควรพิจารณา ไดแก 

• สถานท่ีทํางาน เฟอรนิเจอรสํานักงาน เครื่องสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร และ

เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท โทรสาร ยานพาหนะ วัสดุสิ้นเปลืองตาง ๆ 

• ขอมูลตาง ๆ ท่ีจะเปนสําหรับการทํางานของท่ีปรึกษา ถาเปนขอมูลของหนวยงาน

ราชการตาง ๆ ผูวาจางควรรับหนาท่ีในการเก็บรวบรวมใหท่ีปรึกษาจะประหยัดเวลา

และเงินคาจางไดมาก 

• คาใชจายอ่ืน ๆ เชน การจัดสัมมนา การพิมพเอกสารตาง ๆ 
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การพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค 
 
1 หลักเกณฑในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค 

ขอเสนอดานเทคนิค (Technical Proposal) เปนเอกสารพ้ืนฐานท่ีคณะกรรมการคัดเลือกท่ีปรึกษา
ของหนวยงานท่ีตองการจางท่ีปรึกษาจะใชในการประเมินความเหมาะสมและความสามารถทางดานเทคนิค
ของท่ีปรึกษาท่ีเสนอขอเขารับดําเนินภารกิจตามท่ีกําหนดไวใน TOR คณะกรรมการฯ จะวิเคราะหและให
คะแนนขอเสนอดานเทคนิค ของท่ีปรึ กษาทุกรายท่ีไดรับเชิญใหสงขอเสนอดานเทคนิค โดยท่ัวไป การให
คะแนนขอเสนอดานเทคนิคควรแบงเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ประสบการณท่ีปรึกษา  พิจารณาประสบการณท่ีผานมาของท่ีปรึกษาในแงขององคกรหรือ
บริษัทโดยใหความสําคัญแกประสบการณท่ีเก่ียวของและสอดคลองโดยตรงกับงานท่ีไดมีการกําหนดไวใน TOR 
และประสบการณในประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกับประเทศไทย (เกณฑการตัดสินดานนี้
กําหนดไว 10-20 คะแนน) 

หลักเกณฑในการพิจารณาใหคะแนน ดานนี้ โดยท่ัวไป จะพิจารณาจากประสบการณของท่ีปรึกษาท่ี
เคยทําในอดีตยอนหลังไมเกิน 5-10 ป โดยพิจารณาจากจํานวนโครงการท่ีเคยทํา ท้ังโครงการท่ีสอดคลองกับ
ลักษณะงานตาม TOR และโครงการท่ีเคยทําในประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกับประเทศไทย 

2) วิธีดําเนินงาน พิจารณาคุณภาพของวิธีการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน โดยวัดจากการ
ประเมินความรูความเขาใจของท่ีปรึกษาในงานท่ีไดมีการกําหนดไวใน TOR ความถูกตองเหมาะสมของ
แผนการ แนวความคิดในการดําเนินงานในแงของระยะเวลาและความเชื่อมโยงของงานต างๆ การจัดวาง
กําลังคนตามชวงเวลาตางๆ ของการดําเนินงาน  (Personal Schedule) ระแบบและวิธีการจัดการและบริหาร
การดําเนินงาน จํานวนท่ีปรึกษา (man-month) และขอมูลอ่ืนๆ (เกณฑคะแนนตัดสินดานนี้กําหนดไว 30-
50 คะแนน) 

หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดานวิธีการดําเนินงานนี้ โดยท่ัวไป จะพิจารณาจากขอเสนอของท่ี
ปรึกษาท่ีเสนอมา โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาไว 3-4 ระดับ คือ 

ดีมาก  ชวงคะแนนท่ีไดรับคิดเปนรอยละ  80-100 
ดี   ชวงคะแนนท่ีไดรับคิดเปนรอยละ  70-79 
พอใช  ชวงคะแนนท่ีไดรับคิดเปนรอยละ  60-69 
ต่ํากวาเกณฑ ชวงคะแนนท่ีไดรับคิดเปนรอยละ   0-59 
(ไมมีขอเสนอ) 

3) บุคลากร (ท่ีปรึกษาหลัก ) พิจารณาคุณวุฒิและประสบการณของคณะท่ีปรึกษาท่ีเสนอมา
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับตําแหนง รวมท้ังจํานวน man-month ท่ีรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 30-60 คะแนน) 

4) ความเหมาะสมในการถาย ทอดความรูและประสบการณใหแกเจาหนาท่ีของหนวยงานผู
วาจาง (คะแนนเต็ม 0-10 คะแนน) 

5) การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีไทยในคณะเจาหนาท่ีดําเนินงาน (คะแนนเต็ม 0-10 คะแนน) 
หลักการพิจารณาใหคะแนน ควรดําเนินการโดยกําหนด คะแนนเต็มสําหรับแตละหัวขอ และควรแบง

หัวขอการพิจ ารณาแตละหัวขอออกเปนหัวขอยอยตางๆ และกําหนดคะแนน เต็มสําหรับแตละหัวขอยอยเพ่ือ
สะดวกในการใหคะแนน ตัวอยางเชน คณะกรรมการอาจกําหนดคะแนนเต็มสําหรับหัวขอท่ี 2 เปน 30 
คะแนน และอาจแบงหัวขอท่ี 2 เปนหัวขอยอยตางๆ ไดแก 
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(1) ความเขาใจของท่ีปรึกษาในงานตาม TOR โดยประเมินจากการวิเคราะหปญหาใน
เบื้องตนของท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน (Conceptual Framework) คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

(2) วิธีการดําเนินงาน (Approach and Methodology) คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
(3) ความละเอียดและความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน คะแนนเต็ม 8 คะแนน 
(4) ปริมาณแรงงานของเจาหนาท่ีท่ีจะใชวัดเปนปริมาณ คน-เดือน และของผูเชี่ยวชาญ หรือ

นักวิชาการแตละดานแตกตางกันไปมากนอยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบ กับตัวเลขท่ีประมาณไวใน TOR คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

(5) ความตองการการสนับสนุนตางๆ จากหนวยงานผูวาจางสมเหตุสมผลเพียงใด คะแนน
เต็ม 2 คะแนน 

หัวขอท่ี 3 กําหนดคะแนนเต็มสําหรับบุคลากรแตละตําแหนง และแบงการพิจารณาสําหรับแตละ
ตําแหนงเปนคุณวุฒิ ประสบการณ และจํานวนคน- เดือนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือคํานวณใหคะแนนในกรณีท่ีมีหลาย
คนในตําแหนงเดียวกัน 

 
หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดานบุคลากรจะพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ 

(1) วุฒิการศึกษา แบงออกเปน 4 ระดับ คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ท้ังนี้ วุฒิการศึกษาสามารถถือเปนประสบการณท่ัวไปของท่ีปรึกษาไดโดยคิดตั้งแตปท่ีจบ
ปริญญาตรีเปนตนไป โดยบุคลากรหลักจะตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป ข้ึนไป 

(2) ประสบการณในสาขาหรือตําแหนงท่ีนําเสนอ โดยพิจารณาประสบการณจํานวนปท่ีเคย
ทํางานในตําแหนงท่ีเสนอมา เชน ตําแหนงผูจัดการโครงการจะพิจารณาประสบการณเฉพาะท่ีเคยทําใน
ตําแหนงนี้เทานั้น นอกจากนี้ การพิจารณาอาจคํานึงถึงภาษาและความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ได 

(3) จํานวน man-month ท่ีรับผิดชอบจะพิจารณาในกรณีท่ีมีหลายคนในตําแหนงเดียวกัน 
โดยคํานวณตามสัดสวน man-month ท่ีเสนอมาเปรียบเทียบกับ man-month ของตําแหนงนั้นท้ังหมด 

เพ่ือความสะดวกในการใหคะแนน แตละหัวขออาจใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน แลวจึงหาคะแนน
เฉลี่ยโดยถวงน้ําหนัก 

หลักเกณฑในการตัดสิน คณะกรรมการฯ จะตองกําหนดคะแนนต่ําสุดสําหรับขอเสนอดานเทคนิคดวย 
ขอเสนอดานเทคนิคใดท่ีไดคะแนนนอยกวาคะแนนต่ําสุดจะไมไดรับการพิจารณา โดยท่ัวไป คะแนนต่ําสุดท่ี
ตองการจะอยูท่ีรอยละ 70-80 ของคะแนนรวม คะแนนต่ําสุดใหใชคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนท่ี ใหโ ดย
กรรมการทุกคน สําหรับความโปรงใสในการใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิค เอกสารและขอมูลเชิญท่ีปรึกษาให
ยื่นขอเสนอ จะตองกําหนดคะแนนเต็มสําหรับขอพิจารณาตางๆ ไวชัดเจน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหลักเกณฑ
การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคจะตองมีข้ึนกอนท่ีท่ีปรึกษาจะสงขอเสนอด านเทคนิค และคณะกรรมการฯ 
จะตองแจงใหท่ีปรึกษาทุกรายท่ีไดรับเชิญใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากท่ีไดรับ
ขอเสนอดานเทคนิคจากท่ีปรึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ กอนท่ีจะไดรับขอเสนอดานเทคนิคจากท่ีปรึกษา 
แตไมไดแจงใหท่ีปรึกษาทุกรายทราบถือวาไมโปรงใสและผิดหลักการคัดเลือกท่ีปรึกษา นอกจากนี้ การกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษาโดยละเอียดจะตองกําหนดวันกอนเปดซอง และ
จะตองไมมีการแกไขใดๆ เม่ือเปดซองขอเสนอทางดานเทคนิค 

ดังนั้น คณะกรรมการจึง จําเปนตองจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและกําหนด
คะแนนเต็มสําหรับหัวขอการพิจารณาตางๆ ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ท้ังนี้ ควรดําเนินการพรอมกันไปกับการ
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คัดเลือกท่ีปรึกษาในเบื้องตนเพ่ือคัดใหเหลือนอยรายแลวแจงท่ีปรึกษาทราบ โดยระบุเกณฑการตัดสินไวใน
หนังสอืเชิญชวนดวย 
 
2 วิธีการใหคะแนน  

1) การใหคะแนนในรูปแบบคณะกรรมการ 
ฝายเลขานุการจะสรุปรายละเอียดขอเสนอทางดานเทคนิค ใหท่ีประชุมพิจารณาในแตละประเด็นและ

กรรมการแตละทานจะพิจารณาใหคะแนนโดยประธานคณะกรรมการจะนําผลการใหคะแนนของกรรมการแต
ละคนมาพิจารณาเปรียบเทียบหรื อหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ กรรมการแตละคนควรสงรายงานแสดง
ความคิดเห็นของตน เพ่ือใหเหตุผลสนับสนุนคะแนนของตนท่ีได หากพบวากรรมการบางคนใหคะแนนบาง
หัวขอแตกตางมากจากคะแนนของกรรมการคนอ่ืนๆ ประธานคณะกรรมการควรขอใหกรรมการทานั้นอธิบาย
เหตุผลรวมท้ังใหกรรมการคน อ่ืนไดแสดงความคิดเห็นดวยจากนั้นประธานคณะกรรมการจะหาคะแนนเฉลี่ย
จากคะแนนของกรรมการแตละคน ท่ีปรึกษารายใดท่ีไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา รอยละ 80 จะไมไดรับการ
พิจารณาในข้ันตอไป ประธานคณะกรรมการจะทําการบันทึกสรุปผลการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคถึง
หัวหนาหนวยราชการ เพ่ือขอความเห็นชอบในการดําเนินการข้ันตอไป ไดแก การเปดซองขอเสนอดานการเงิน 
ในกรณีท่ีใชการคัดเลือกดวยวิธี Quality and Cost Based Selection และในการเจรจาตอรองกับท่ีปรึกษาท่ี
ไดคะแนนดานเทคนิคสูงสุด ในกรณีท่ีใชการคัดเลือกดวยวิธี Quality Based Selection 

2) การใหคะแนนตามความเห็นของกรรมการแตละคน 
คณะกรรมการแตละคนจะพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค แลวพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดไว แลวจัดลําดับท่ีปรึกษาเรียงตามลําดับท่ีดีท่ีสุดเสนอท่ีประชุม โดยท่ีปรึกษาท่ีไดอันดับดีท่ีสุดมี
คณะกรรมการเห็นชอบท่ีสุด ท้ังนี้ วิธีนี้เปนการจัดลําดับเรียงลําดับท่ีปรึกษาท่ีมีขอเสนอดีท่ีสุด 
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การพิจารณาขอเสนอดานการเงิน 
1 การเปดซองขอเสนอดานการเงิน 

1) การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 
คณะกรรมการฯ จะดําเนินการเปดซองขอเสนอดานการเงินในกรณีขอเสนอทางดานเทคนิคผานเกณฑ

การตัดสินท่ีกําหนดไว 
2) การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการฯ จะดําเนินการเปดซองขอเสนอดานการเงินในรายท่ีมี ขอเสนอทางดานเทคนิคดีท่ีสุด
เปนลําดับแรก 

โดยประธานคณะกรรมการจะเปดซองขอเสนอการเงินตอหนากรรมการทุกคน 
ในกรณีท่ีใชวิธีการคัดเลือกแบบ Quality and Cost Based Selection ประธานคณะกรรมการจะสง

หนังสือแจงท่ีปรึกษาทุกรายท่ีผานการพิจารณาดานเทคนิคใหมารวมในการเปดขอเสนอดานการเงิน ณ วัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยใหเวลาท่ีปรึกษาเตรียมตัวไมนอยกวา 10 วันทําการ 

เม่ือท่ีปรึกษาทุกรายมาพรอมกันประธานแจงใหท่ีปรึกษาทราบถึงผล การใหคะแนนดานเทคนิค ท้ังนี้ 
คณะกรรมการจะเขียนคะแนนดานเทคนิคของทุกรายลงบนกระดานใหท่ีปรึกษาและผูท่ีเก่ียวของเห็นไดชัดเจน 
จากนั้นประธานจะนําซองบรรจุขอเสนอดานการเงินท่ีไดรับจากท่ีปรึกษาทุกรายมาเปดทีละซอง ตรวจความถูก
ตองของตัวเลขและปรับแกตัวเลขทันทีต อหนาท่ีปรึกษาทุกคน และใหปรึกษาเจาของขอเสนอการเงินยืนยัน
ความถูกตองของตัวเลขวงเงินตามท่ีไดปรับแกใหม 
 
2 การปรับแกตัวเลขวงเงินท่ีเสนอ 

ในการคัดเลือกท่ีปรึกษาโดยวิธี Quality and Cost Based Selection จําเปนตองปรับแกตัวเลข
วงเงินท่ีเสนอของท่ีปรึกษาทุกรายใหมีพ้ืนฐานเดียวกันเพ่ือการใหคะแนน ประเด็นท่ีพิจารณา ไดแก 

(1) สกุลเงินท่ีเสนอ 
ในกรณีท่ีตัวเลขวงเงินท่ีเสนอมีท้ังเงินบาทและเงินสกุลตางประเทศ จําเปนตองปรับตัวเลขวงเงินเพ่ือ

หายอดรวมในสกุลเดียว เอกสารเชิญชวนท่ีปรึกษาใหยื่นขอเสนอ ดําเนินงาน จําเปนตองกําหนดสกุ ลเงินตรา
ตางประเทศเพียงสกุลเดียว โดยท่ัวไป จะใชเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ เปนเกณฑ การปรับตัวเลขวงเงินท่ี
เสนอ จึงควรปรับเปนสกุลเงินบาทท้ังหมด โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของวันกอนเปดซองขอเสนอดาน
การเงินเปนเกณฑ 

(2) ภาษี 
ท่ีปรึกษาแตละรายอาจคิดภาษีตางกัน ตัวเลขวงเงินท่ีจะใชเปนพ้ืนฐานในการใหคะแนนดานการเงินไม

ควรรวมภาษี 
(3) รายจายบางรายการ 
ท่ีปรึกษาบางรายอาจไมแสดงรายจายบางรายการท่ีควรรวมอยูในสัญญาวาจาง ท้ังนี้ เพ่ือตองการให

ตัวเลขวงเงินต่ํา เอกสารเชิญชวนท่ีปรึกษาใหยื่นขอเสนอดําเนินงานจะตองกําหนดชัดเจนว า การดําเนินงาน
ของท่ีปรึกษาจะประกอบดวยรายจายอะไรบาง 

(4) วงเงินรวม 
คณะกรรมการฯ จะตองตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขวงเงินอีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีไดปรับแก

ตัวเลขของรายการตางๆ แลว 
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3 การพิจารณาดานคาใชจาย 

การพิจารณาขอเสนอดานการเงินเปนการพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายตางๆ ท่ีท่ีปรึกษา
เรียกรองรวมท้ังวิธีเบิกจายเงินดวย 

คาใชจายสําหรับงานบริการท่ีปรึกษาจะประกอบดวย คาใชจายสองประเภท ไดแก คาใชจายดาน
บุคลากร (Remuneration) ประกอบดวย บุคลากรหลัก บุ คลากรสนับสนุน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเบิกจายได 
(Reimbursable Expense) คาใชจายดานบุคลากรจะเปนยอดรายจายท่ีสูงท่ีสุด อาจสูงถึงประมาณรอยละ 
60-70 ของคาใชจายรวม 

1) อัตราคาตอบแทนบุคลากรหลัก 
อัตราคาตอบแทน (Remuneration) สําหรับบุคลากรหลักแตละ คนจะข้ึนกับ คุณวุฒิและ

ประสบการณท่ีทํางานผานมาในแตละตําแหนง ซ่ึงมีหลักเกณฑการพิจารณาอัตราคาตอบแทนดังนี้ 
1) เงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) ไมรวมเงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
2) เงินสวัสดิการตางๆ ท่ีท่ีปรึกษาใหแกพนักงาน (Social Charge) เชน วันหยุดพักผอน

ประจําป เงินบํานาญ ฯลฯ คิดเป นรอยละของเงินเดือนพ้ืนฐาน โดยท่ัวไปไมเกินรอยละ 
30-45 ของเงินเดือนพ้ืนฐาน 

3) คาโสหุย (Overhead Express) ในการดําเนินงานของท่ีปรึกษานอกเหนือจากเงินเดือน
คิดเปนรอยละของเงินเดือนพ้ืนฐาน โดยท่ัวไป ไมเกินรอยละ 60-150 ของเงินเดือน
พ้ืนฐาน 

4) คาบริการหรือกําไรของท่ีปรึกษา โดยท่ัวไปประมาณไมเกินรอยละ 10 ของยอดรวมของ 
(1)+(2)+(3) 

อัตราคาจางโดยท่ัวไปจะตกประมาณ 2-3 เทาของเงินเดือนพ้ืนฐาน ดังตัวอยางการคํานวณอัตรา
คาจางสําหรับ Mr. X จากขอมูลดังตอไปนี้ 

เงินเดือนพ้ืนฐาน =  80,000  บาท/เดือน 
เงินสวัสดิการ =  25% ของเงินเดือนพ้ืนฐาน = 20,000 บาท/เดือน 
คาใชจายของบริษัท =  118% ของเงินเดือนพ้ืนฐาน = 94,400 บาท/เดือน 
คาบริการ  = 10% ของ (80,000+20,000+94,400) = 19,440 บาท/เดือน 

อยางไรก็ตาม โดยท่ีคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2546 อนุมั ติตามมติ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี คณะท่ี 5 โดยเห็นชอบในมาตรการภายใตกลยุทธสงเสริม
กิจการท่ีปรึกษาไทย คือ การปรับอัตราคาตอบแทนท่ีปรึกษาไทยเพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงกับ
คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนตามกฎหมายกําหนด และคาใชจายเพ่ือการพัฒนาท่ีป รึกษาไทยใหเปนองคกรท่ีมีความ
เขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศในระยะยาวได โดยการเพ่ิมตัวคูณท่ีใชในการคํานวณ
อัตราคาตอบแทนท่ีปรึกษาไทย จากเดิม 2.145 เปน 2.64 ซ่ึงเปนการปรับอัตราคาสวัสดิการการสังคมจาก
เดิมรอยละ 35 เปนรอยละ 45 ของอัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน และคาโสหุยดําเนินการท่ีเพ่ิมข้ึนไดรวมสวนของคา
วิจัยและพัฒนา คาประกันภัยวิชาชีพ และคาลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร ซ่ึงไมไดกําหนดไวในโครงสรางเดิม ท้ังนี้ 
คณะกรรมการรวมภาครัฐและท่ีปรึกษาเพ่ือสงเสริมท่ีปรึกษาไทยไดกําหนดหลักเกณฑการใชอัตราตอบแทน
เพ่ือประสิทธิภาพผลตามเปาหมายของการพัฒนากิจการท่ีปรึกษาไทยใหมีความแข็งแกรงม่ันคงและยั่งยืน 
สอดคลองกับเหตุผลการปรับและเปนไปตามมาตรฐานสากลดังตอไปนี้ 
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1) ตัวคูณ 2.64 นี้ใชเฉพาะกับบุคลากรท่ีทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทท่ีปรึกษา  เพ่ือ
เปนการจูงใจใหประกอบการใหความสําคัญกับการจัดการใหมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพประจําและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องตามเจตนารมณ ในการนี้ ผูยื่นเสนอจะตองแสดงหลักฐานการเปนบุคลากรประจํากับบริษัท 
พรอมหลักฐานแสดงอัตราเงินเดือนจากการยื่นภาษีตอกรมสรรพากร 

บริษัทท่ีไดใชตัวคูณ 2.64 เต็ม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ไดรับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ตามท่ีเสนอขอเพ่ิมตัวคูณ 
2) มีการประกันทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัท

ในมูลคาไมต่ํากวา 30 ลานบาท ในปท่ียื่นขอเสนอ 
3) มีการซ้ือลิขสิทธิ์ซอฟตแว รเพ่ือใชในการดําเนินกิจการ โดยการแสดงหลักฐาน

ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรท่ีใช 
4) หากไมมีหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมาแสดง คาโสหุยจะถูกลดลงรอยละ 5 ของ

อัตราเงินเดือนตอรายการ ซ่ึงรวมกันท้ัง 3 รายการ คาโสหุยมีคาเทากับรอยละ 
15 ของอัตราเงินเดือน จะทําใหตัวคูณลดลงเหลือเพียง 2.475 

2) ในกรณีท่ีใชบุคลากรท่ีไมไดทํางานประจํากับบริษัท  เชน อาจารยจากมหาวิทยาลัย
คาตัวคูณจะถูกลดลง โดยจะไมไดคาสวัสดิการสังคม (45% ของอัตราเงินเดือน ) และจะไดคาโสหุยเพียงสวน
หนึ่งซ่ึงเปนคาการจัดการและความรับผิดชอบ (30% ของอัตราเงินเดือน ) และคาตอบแทนทางวิชาชีพ (10% 
ของเงินเดือนรวมคาโสหุยท่ีได) โดยสรุปจะไดคาตัวคูณเทากับ 1.430 

3) ในกรณีจางบุคลากรใหมเฉพาะโครงการ  โดยมีใบยืนยันเขาทํางานโครงการเม่ือไดงาน
จะไดคาสวัสดิการรอยละ 45 ของเงินเดือน เพ่ิมจากคาในขอ 2 ซ่ึงจะไดตัวคูณเทากับ 1.925 

สําหรับแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบอัตราคาตอบแทนของท่ีปรึกษาตามท่ีกลาวสามารถดําเนินการ
ไดโดยตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีสรรพากรมาแสดง สวนในกรณีท่ีเปน Consortium หรือ Joint 
Venture หรือ Sub Consultant ก็ใหพิจารณาตามเง่ือนไขเหลานี้กับบริษัทซ่ึงบุคลากรท่ีเสนอมาสังกัดเชนกัน 
 
ผลประโยชนและผลกระทบ 

• มาตรการการใชตัวคูณ 2.64 เฉพาะกับบุคลากรประจําเต็มเวลากับบริษัทท่ีปรึกษา 
ท่ีผานมาการใหคาตอบแทนท่ีปรึกษาไมไดพิจารณาแยกระหวางบุคลากรสังกัดประจํากับบุคลากรท่ี

ปรึกษาอิสระ โดยเฉพาะอาจารยจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงการใชบุคลากรนอกสังกัดท่ีประจําอยูในองคกรอ่ืนเหลานี้ 
จะไมมีคาใชจายดานสวัสดิการสังคมของบุคคลนั้น นอกจากนี้คาโสหุยของการใชบุคลากรท่ี ไมไดประจําบริษัท
ก็จะนอยกวาคาโสหุยของบุคลากรประจําบริษัท ทําใหบริษัทท่ีปรึกษาท้ังหลายมีแนวโนมไมจางบุคลากรประจํา 
ทําใหไมเกิดการพัฒนาและคุณภาพของงานท่ีไดก็ไมดีเทาท่ีควร การเพ่ิมคาตอบแทนท่ีปรึกษาโดยการเพ่ิมตัว
คูณเงินเดือนจาก 2.145 เปน 2.64 จึงสมควรจะใหเฉพาะบุคลากรประจําเต็มเวลากับบริษัทท่ีสังกัด อันจะ
เกิดผลทําใหบริษัทท่ีปรึกษาสรรหาบุคลากร ท่ีจําเปนในสายวิชาชีพท่ีใหบริการประจําเต็มเวลามากข้ึน และจะ
รักษาท่ีปรึกษามืออาชีพท่ีมีคุณภาพไวเปนบุคลากรในสังกัด ซ่ึงจะเปนการสรางงานท่ีม่ันคงใหแกบุคลากร
วิชาชีพมากข้ึน ทําใหเกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสงผลดีตอกิจการท่ีปรึกษาไทยในระยะยาว 

• การมีการนําเสนอใบรับรองการบริหารคุณภาพ ISO 
เปนการสนองตอบโดยตรงจากการเสนอขอเพ่ิมตัวคูณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ และการท่ีปรึกษาได 

ISO ก็จะมีความม่ันใจวาท่ีปรึกษามีคุณภาพรองรับ ทําใหผลงานท่ีไดตามมามีคุณภาพ เชน การประมาณราคา
ในงานกอสรางก็จะมีความถูกตองเหมาะสมมากข้ึน และเพ่ือการสงเสริมใหกิจการท่ีปรึกษาไทยกาวสูความเปน
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มาตรฐานสากลเพ่ือการคาเสรีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล ทําใหท่ีปรึกษาไทยมีคุณภาพงานท่ีดีข้ึน มีการวิจัย
และพัฒนาในกิจการวิชาชีพ 

• การมีการนําเสนอการประกันทางวิชาชีพ 
เปนการดําเนินการท่ีจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันใ นการใชบริการท่ีปรึกษามากข้ึน และสอดคลองกับ

ความตองการของผูวาจางท่ีไดมาตรฐานเปนสวนใหญ ดวยหลักเกณฑนี้ท่ีปรึกษาสวนใหญก็จะมีการประกัน
วิชาชีพ ซ่ึงจะเปนผลดีท้ังท่ีปรึกษาและผูวาจาง 

• การใชซอฟแวรท่ีมีลิขสิทธิ์ 
วิชาชีพท่ีปรึกษาจะมีการใชโปรแกรมซอฟแวรกันอยางกวางขวาง การใหท่ีปรึกษาเสนอหลักฐานนี้ก็จะ

เปนการสงเสริมใหท่ีปรึกษาใชซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธิ์และเพ่ิมคาตอบแทนเพ่ือคาใชจายดานนี้ เปนการสงเสริม
ใหท่ีปรึกษาทําถูกกฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 

• การใหคาตอบแทนบุคลากรท่ีไมไดสังกัดบริษัทท่ีปรึกษาแตกตางไปจากบุคลากรท่ีสังกัด 
เปนการใหคาตอบแทนตามขอเท็จจริง เพราะท่ีปรึกษาอิสระท่ีไมไดสังกัดเปนบุคลากรประจํากับ

บริษัทท่ีปรึกษา บริษัทฯ ก็ไมจําเปนตองมีคาใชจายดานสวัสดิการตามกฎหมายและคาโสหุยก็นอยตาม
หลักการสากล  

• การใหคาตัวคูณสําหรับบุคลากรจางใหมเฉพาะโครงการต่ํากวาบุคลากรประจํา 
คาโสหุยท่ีเก่ียวกับบุคลากรท่ีจางเฉพาะโครงการต่ํากวากรณีจางบุคลากรประจํา แตก็แตกตางจากการ

จางบุคลากรอิสระเพราะมีคาสวัสดิการสําหรับบุคลากรเหมือนบุคลากรประจําดวย ในการนี้ ทําใหบริษัทท่ี
ปรึกษาจางบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยูประจํากับบริษัทมากข้ึน เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความ
ชํานาญในรูปกิจการบริษัท ประสบการณจากงานท่ีทําจะเปนประสบการณบริษัทอยางแทจริงดวย 

• การแสดงเงินเดือนจริงจากการเสียภาษีเพ่ือใชเปนฐานตัวคูณ 
จะเปนหลักฐาน ท่ีเปดเผย โปรงใส และใชอางอิงได ซ่ึงเงินเดือนจะแสดงความสามารถและความ

ตองการในตลาดอยางแทจริง 
 

2) อัตราคาตอบแทนบุคลากรสนับสนุน 
บุคลากรสนับสนุนทางดานเทคนิค เปนบุคลากรท่ีจบการศึกษาใหม เชน การควบคุมงาน โดยมี

ประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป แตบางงานบุคลากรส นับสนุนจะมีประสบการณมากกวา 10 ป ท้ังนี้
บุคลากรท่ีกลาวจะเขามาปฏิบัติงานรวมกับท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีหนวยงาน โดยมีหนาท่ีในการรวบรวมขอมูล
หรือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีปรึกษา 

อัตราคาตอบแทนจากบุคลากรสนับสนุนจะอยูประมาณ 30,000-70,000 บาทตอเดือน  โดยข้ึนอยู
กับลักษณะงานของแตละโครงการ 

 
3) คาใชจายอ่ืนๆ 
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีควรใหแกท่ีปรึกษา ไดแก 

(1) คาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก 
ท่ีปรึกษาชาวตางประเทศท่ีไมไดมีถ่ินฐานในประเทศไทยมีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยง และท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยง

และท่ีพักท่ีปรึกษามี 2 อัตรา คือ อัตราระยะสั้น ซ่ึงท่ีปรึกษาตางประเทศมาทํางานประเทศไมเกิน 180 วัน 
หรือ 6 เดือน มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพักไมควรเกิน 60,000 – 90,000 บาทตอเดือน สวนอัตราระยะ
ยาว หมายถึง ท่ีปรึกษามาทํางานในปร ะเทศตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพักไมเกิน 
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60,000 บาทตอเดือน ท้ังนี้ อัตราดอกเบี้ยและท่ีพักท่ีกลาวเปนประเด็นหนึ่งในการเจราจาตอรอง ระหวาง
การเจรจาสัญญา เพ่ือใหอยูในอัตราท่ีเหมาะสม 

คาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพักนี้ ท่ีปรึกษาตางประเทศมีสิทธิไดรับทุกวันรวมท้ังวันหยุดในชวงเวลาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย ดังนั้น จํานวนวันท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและคาท่ีพักจึงมากกวาจํานวนวันทํางาน นอกจากนี้ ท่ี
ปรึกษาตางประเทศมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและคาท่ีพักรวมท้ังคาเดินทาง ในกรณีท่ีปรึกษาเดินทางไปปฏิ บัติงาน
นอกพ้ืนท่ีโครงการ (กรุงเทพมหานคร) เชนเดียวกับท่ีปรึกษาไทย 

สําหรับท่ีปรึกษาคนไทยจะมีสิทธิไดคาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก หากตองไปปฏิบัติงานนอกกรุงเทพมหานคร
ตามอัตราท่ีท่ีปรึกษาใชภายในองคกร หรืออัตราเดียวกับทางราชการ 

(2) คาเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ 
คาเครื่องบินของท่ีปรึกษาตางประเทศสําหรับการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ จะเบิกไดไมเกินคา

เครื่องบินชั้นประหยัดเต็มราคา และตองบินตรงไมแวะพักท่ีใด ท้ังนี้ จํานวนเท่ียวบินจะข้ึนอยูกับการเจรจาท่ี
เหมาะสม  และการเบิกจายรายการท่ีสามารถทําไดในลักษณะเหมาจายหรือเบิกจายตามจายจริงโด ยกําหนด
จํานวนเท่ียวบินและวงเงินไวเปนเพดานสูงสุด 

(3) คาใชจายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ 
ท่ีปรึกษาชาวตางประเทศควรไดรับคาใชจาย ในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ โดยเหมาจาย 

ท้ังนี้ เพ่ือเปนคาใชจายดานการทําหนังสือเดินทาง การขอวีซา คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาเดินทางไป
กลับจากสนามบินสูท่ีพัก คาอาหารระหวางการเดินทาง คาฉีดวัคซีน เปนตน ตัวเลขท่ีแนนอนควรพิจารณาเปน
กรณีไป เชน ท่ีปรึกษาท่ีมา จากประเทศใกลเคียงควรไดคาใชจายต่ํา กวาท่ีปรึกษาท่ีมาจากประเทศไกล โดย
ปกติจะจายใหในลักษณะเหมาจายคนละ 5,000-10,000 บาท 

(4) คาเดินทางภายในประเทศ 
คาเดินทางจากโรงแรมหรือจากท่ีพักถึงท่ีทํางานของท่ีปรึกษาชาวตางประเทศ รวมเหมาจายอยูในคาท่ี

พักและเบี้ยเลี้ยง 
ในกรณีท่ีปรึกษาตองไปทํางานในท่ีหางไกลห รือตางจังหวัด ท่ีปรึกษามีสิทธิไดรับคาใชจายในการ

เดินทางหรือคาพาหนะ วิธีท่ีสะดวกท่ีสุด คือ หนวยงานท่ีวาจางเปนผูจัดหาพาหนะ ใหท่ีปรึกษาสําหรับใชใน
การปฏิบัติงาน 

สําหรับท่ีปรึกษาชาวไทยนั้น การเบิกคายานพาหนะควรอยูภายใตหลักเกณฑเดียวกันกับท่ีใชกับท่ี
ปรึกษาชาวตางประเทศ 

(5) คาวัสดุอุปกรณ 
คาวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับสํานักงาน (Office Supplies) เชน เครื่องเขียน Diskettes กระดาษ ฯลฯ 

ควรเปนการเหมาจาย ข้ึนกับจํานวนคน ปริมาณงาน และระยะเวลาทํางาน ซ่ึงปกติจะจายในอัตราเดือนละ 
10,000-20,000 บาท หากหนวยงานจัดหาใหท่ีปรึกษาไดจะสะดวกท่ีสุด หรือเบิกจายตามจริงโดยการซ้ือ
วัสดุสิ้นเปลืองในจํานวนมากเปนครั้งคราว 

สวนคาอุปกรณนั้น สวนใหญไดแก เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องใชสํานักงาน ซ่ึงหากท่ีปรึกษา
จะตองซ้ือหามาเพ่ิมเติมเพ่ือปฏิบัติงานท่ีหนวยงานท่ีวาจางจะตองเบิกจายจริง และเม่ือเสร็จสิ้นงานแลวจะตอง
มอบใหแกหนวยงานท่ีวาจาง หากเปนการทํางานท่ีท่ีทํางานของท่ีปรึกษา คาเสื่อมราคาของเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องใชสํานักงานไดรวมอยูในคาโสหุยของท่ีปรึก ษาแลว จึงไมควรคิดคาใชจาย แตอยางไรก็ดี หากเปน
รายการท่ีท่ีปรึกษาจําเปนตองเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานก็สามารถทําไดโดยคิดเปนคาเชา
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เหมาจายรายเดือน อัตราเดือนละไมเกิน 10,000-20,000 บาท ท้ังนี้ คาเชาและวัสดุท่ีกลาวจะข้ึนกับ
จํานวนเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรดวย 

(6) คาจัดทํารายงาน 
คาจัดทํารายงานสวนใหญเปนคาถายเอกสาร (หากไมตองการรายงานจํานวนมาก ซ่ึงตองใช

เครื่องพิมพ ) จํานวนเงินจะข้ึนกับจํานวนรายงาน และจํานวนหนาของรายงาน ท้ังนี้ คารายงานจะข้ึนกับ
ประเภทและจํานวนรายงาน ซ่ึงมีอัตราคารายงานดังนี้ 

- รายงานเบื้องตน (Inception Report) ราคาเลมละ 200-500 บาท 
- รายงานความกาวหนา (Progress Report) ราคาเลมละ 200-600 บาท 
- รายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) ราคาเลมละ800-2,000 บาท 
- รางรายงานฉบับสุดทาย (Draft Final Report) ราคาเลมละ 1,000-2,500 บาท 
- รายงานฉบับสุดทาย (Final Report) ราคาเลมละ 1,000-3,000 บาท 

นอกจากนี้ บางงานมีคาพิมพแบบตางๆ ดวย 
(7) คาถายเอกสาร 
หนวยงานควรจะจัดหาหรือใหท่ีปรึกษาใชเครื่องถายเอกสารได สําหรับการถายเอกสารในปริมาณไม

มากนักในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไมใชเปนการทํารายงาน ท้ังนี้ เม่ือเสร็จงานแลวจะตองมอบใหแกหนวยงานผู
วาจาง 

(8) คาจางเลขานุการ 
โครงการยอยสวนใหญอาจจําเปนตองจางเลขานุการหนึ่งคน เพ่ือสนับสนุนการทํางานของท่ีปรึกษา 

เชน การติดตอนัดหมาย การชวยถายเอกสาร ฯลฯ อัตราคาจางจะข้ึนกับคุ ณวุฒิและประสบการณ 
โดยประมาณ 25,000-35,000 ตอเดือน 

(9) คาจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการอาจมีการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือประหยัดคาใชจายควรจัดในสถานท่ีของ

หนวยงานหรือของหนวยราชการอ่ืน คาใชจายจะข้ึนกับจํานวนครั้งของการสัมมนา จํานวนคน การจัดเลี้ยง คา
เชาสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ ปกติจะจายในลักษณะเหมาจายครั้งละ 400 บาทตอครั้ง 

(10) คาแปลเอกสาร 
โครงการยอยท่ีตองการใหมีการทํารายงานฉบับยอเปนภาษาไทย จําเปนตองตั้งงบไวเปนคาแปล

เอกสารดวย 
 

4) เงินสํารองเผ่ือขาด 
สําหรับการวาจางท่ีปรึกษาภาย ใตโครงการเงินกูและเงินชวยเหลือแบบใหเปลา โดยท่ัวไปจะกําหนด

เงินสํารองเผื่อขาด (Contingencies) ประมาณรอยละ 3-10 ของคาใชจายอ่ืนๆ วัตถุประสงคของเงินสํารอง
เผื่อขาดเพ่ือการดําเนินงานเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีอาจพบวามีความจําเปนในภายหลัง การใชเงินสํารองเผื่อขาดอยู
ในดุลยพินิจของผูวาจาง และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังตามลําดับ 
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4 การพิจารณาดานการเบิกจาย 
การเบิกจายเงินตามสัญญา มี 2 วิธี คือ การเบิกจายแบบเหมาจาย (Lump Sum Payment) และ

การเบิกจายตามรายจายจริงผสมกับการเบิกจายแบบเหมาจาย 
1. การเบิกจายแบบเหมาจาย (Lump Sum Payment) 
การเบิกจายเงินตามวิธีนี้ จะแบงวงเงินคาจางตามสัญญาเปนงวดๆ แตละงวดจะข้ึนกับการสงมอบ

ผลงาน ตัวอยางเชน จายงวดท่ี 1 รอยละ 15 ของวงเงินคาจางท้ังหมดภายใน 30-45 วัน หลังจากสงมอบ
รายงานเริ่มงานภายใน 2 เดือนแรกขอ งสัญญา การเบิกจายแบบเหมาจายเปนวิธีท่ีสวนราชการตางๆ ใชกัน
ท่ัวไปในการวาจางท่ีปรึกษา เนื่องจากความสะดวกในการบริหารสัญญา และการจายเงินข้ึนอยูกับผลงาน  
อยางไรก็ตาม การเบิกจายแบบเหมาจายจะไมเหมาะกับงานท่ีไมมีผลงานแนชัด เชน การวาจางผูเชี่ยวชาญให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน เปนตน 

2. การเบิกจายตามรายจายจริงผสมกับการเบิกจายแบบเหมาจาย 
การเบิกจายเงินตามวิธีนี้ โดยท่ัวไป รายจายใหญจะเปนการเบิกจายตามคาใชจายจริง เชน คา

เครื่องมืออุปกรณตางๆ คาเครื่องบิน คาโรงแรมในกรณีท่ีไมเหมาจาย คาจัดทําราย งาน คาจัดการสัมมนา ฯลฯ 
สวนรายจายรายการเล็กๆ เชน คาโทรศัพท คาวัสดุสิ้นเปลือง จะเปนการเหมาจาย เนื่องจากไมสะดวกในการ
เก็บและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  

สําหรับคาจางนั้น จายตามเวลาท่ีทํางานจริง โดยท่ีปรึกษาจะตองสงบันทึกเวลาการทํางาน (Time 
Sheet) ตอผูวาจางทุกสัปดาหหรือทุกเดือนแทแตความเหมาะสม ในเอกสารดังกลาวท่ีปรึกษาไมตองแจกแจง
รายละเอียดการทํางานเปนรายชั่วโมง เพียงแคสรุปยอไมเกิน 3-4 บรรทัด การจายคาจางจะคิดตามวันทํางาน
จริง โดยท่ัวไป ท่ีปรึกษาไมมีสิทธิ์เบิกเงินคาลวงเวลา นอกจากจะไดตกลงกับผู วาจางกอน โดยท่ัวไปท่ีปรึกษา
จะตองทํางานอยางนอย 8 ชั่วโมงตอวัน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห 

การจายคาจางตามเวลาทํางานจริงนั้น จําเปนตองประเมินคุณภาพของผลงานของท่ีปรึกษาเปน
ระยะๆ และเหมาะสมท่ีจะใชในกรณีท่ีปริมาณแรงงานท่ีจะตองใชคิดเปน คน- วัน หรือ คน- เดือน มีความไม
แนนอนสูง อยางไรก็ตาม จําเปนตองกําหนดวงเงินสูงสุดไวในสัญญาดวย  

3. ขอดีขอเสียของการเบิกจายเงินท้ังสองวิธี 
การเบิกจายเงินท้ังสองวิธีมีท้ังขอดีขอเสีย การเบิกจายเงินแบบเหมาจายเปนวิธีท่ีงายท่ีสุดสําหรับการ

บริหารสัญญา แตผูวาจางอาจเสียเปรียบ ท่ีปรึกษาสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะเสนอปริมาณงานและราคาในทางสูง 
ดังนั้น ถาหากผูวาจางไมตรวจสอบหรือไมสามารถตรวจสอบในระหวางการเจรจาสัญญาไดวา คาใชจายตาม
รายการตางๆ ท่ีท่ีปรึกษาเสนอนั้น เหมาะสมเปนธรรมพียงใดตอผูวาจาง อาจเสียเปรียบท่ีปรึกษาได กลาว คือ 
ท่ีปรึกษาเอากําไรเกินควร อยางไรก็ตาม การจายเงินแบบเหมาจายจะมีบางรายการท่ีท่ีปรึกษาจายนอยกวา
ท่ีตั้งใจไว และบางรายการท่ีปรึกษาจายเกินกวาท่ีตั้งใจไว เม่ือหักลบกันแลว ผูวาจางและท่ีปรึกษาไมควร
ไดเปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไป 

ขอเสียท่ีสําคัญของก ารเบิกจายแบบเหมาจาย คือ ท่ีปรึกษามีแนวโนมท่ีจะหาทางลดคาใชจายลง ซ่ึง
อาจมีผลกระทบตองาน ในทํานองเดียวกัน หนวยงานท่ีวาจางมีแนวโนมท่ีจะขอใหท่ีปรึกษาทํางานเกินกวาท่ีตก
ลงกันไวเดิม เปนการเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ซ่ึงอาจมีปญหาในการดําเนินงานได 

สวนการเบิกจายเงินตามวิธีท่ีสองมีภาระในการบริหารสัญญา และมีความเสี่ยงในดานการจายเงินใหท่ี
ปรึกษาโดยไมไดผลงานท่ีตองการ 
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ขอสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ ฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ 
งบดําเนินงาน คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ีคาเชา 

คาใชจายการเดินทางไปตางประเทศ กองทุน เงินอุดหนุน และรายจายอ่ืน 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1. คาจางท่ีปรึกษา ท่ีประเมินประมาณรอยละ 50 ขาดความเหมาะสม สามารถประหยัด  และดําเนินการเอง

ได ไมควรจางท่ีปรึกษาภายนอก ในขณะท่ีขอมูลนั้นมีอยูในมือหนวยงาน  แตกลับไปจางท่ีปรึกษาภายนอก
มาวิเคราะหและดําเนินการ 

2. การจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการในโครงการตางๆ เปนการนําองคความรูของทางราชการไปใหภาคเอกชน /
สถานศึกษานํา ไปใชประโยชนเอง  โดยท่ีภาครัฐตองเสียคาใชจาย  ดังนั้นการจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินงาน /
โครงการใดๆ  ควรเปนไปตามความตองการของหนวยงานและสามารถนําผลงานไปขยายผลในทางปฏิบัติ
ได ไมควรเปนการจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินงานตามท่ีท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา 

3. การจางท่ีปรึกษาควรใชกับงานท่ีมีความซับซอนสูง  ซ่ึงจําเปนตองใชผูท่ีมีความรูความสามารถสูง  และ
หนวยงานมีงบพัฒนาบุคลาก รอยูแลว ควรจะพัฒนาบุคลากรของหนวยงานแทนการจางท่ีปรึกษา  เพ่ือลด
คาใชจายในการจางท่ีปรึกษาซ่ึงมีมากข้ึนเปนลําดับ 

4. การจางท่ีปรึกษามีผลประโยชนทับซอน  เนื่องจากพบวา  โดยท่ัวไปการจางมหาวิทยาลัยจะเก็บคาบริหาร
โครงการรอยละ 10 – 15 ซ่ึงปกติมหาวิทยาลัยจะไดรับการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
อยูแลว นอกจากนั้นบางหนวยงานท่ีไดรับคาจางท่ีปรึกษาจะไปจางบุคคลใกลชิดมารับงานจางท่ีปรึกษา 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1. ควรจางท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินงาน /โครงการตางๆ  ท่ีเปนเรื่องเฉพาะดานซ่ึงตองใชความรูความสามารถและ
เทคนิคข้ันสูง  และหนวยงานไมมีความพรอมดานองคความรูและบุคลากร  โดยเนนใหสามารถนําผล
การศึกษาไปขยายผลในทางปฏิบัติได หากบุคลากร ของหนวยงานมีความเชี่ยวชาญควรดําเนินการเองเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณและเปนการพัฒน าบุคลากรภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  และสรางความ
เขมแข็งของหนวยงานตอไปท้ังนี้ ไมควรจางท่ีปรึกษารายเดียวกันดําเนินการในหลายโครงการ  และควรใช
ท่ีปรึกษารวมกันในการดําเนินงาน /โครงการท่ีมีรายละเอียดขอมูลเก่ียวของสัมพันธกันและสามารถใช
ขอมูลการศึกษารวมกั นได เพ่ือประหยัดงบประมาณคาจางท่ีปรึกษาของหนวยงาน  และไมเกิดความ
ซํ้าซอน 

2. การจางท่ีปรึกษามีผลประโยชนทับซอน  เนื่องจากมีการจางท่ีปรึกษาท่ีเปนอาจารยมหาวิทยาลัยในอัตรา
คาจางท่ีสูง และเก็บคาบริการทางวิชาการ  ซ่ึงอาจารยไดรับเงินเดือนประจํา  และมหาวิทยาลั ยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณอยูแลว จะเปนการใหประโยชนแกอาจารยมหาวิทยาลัย โดยภาครัฐเสียคาใชจาย 

3. องคการมหาชนมีการจางท่ีปรึกษาจํานวนมาก  ควรใหบุคลากรของหนวยงานดําเนินการเอง  เนื่องจาก
ผูบริหารและบุคลากรมีอัตราเงินเดือนสูง  และจะเปนการพัฒนาบุคลากรภายในอง คกรใหมีประสิทธิภาพ  
และสรางความเขมแข็งขององคกรตอไป 

4. ไมควรจางท่ีปรึกษาดานกฎหมายเพ่ือการรางหรือพัฒนากฎหมาย  ควรดําเนินการเอง  เนื่องจากบุคลากร
ของหนวยงานมีความรูความเขาใจเนื้องานมากกวาบุคคลภายนอก  และสามารถขอใชบริการจาก
หนวยงานท่ีใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย  เชน สํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีปรึกษาดานกฎหมาย
ของรัฐสภา กรมพระรัฐธรรมนูญ เปนตน  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
การจางท่ีปรึกษา 0

1 หมายความวา การจางบริการจากท่ีปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและ
ควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

ความหมายท่ีปรึกษา ท่ีกําหนดโดยสํานักนายกรัฐมนตรี 
ท่ีปรึกษา1

2 หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการเปนท่ี
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอ่ืน รวมท้ังใหบริการดานการศึกษา สํารวจ 
ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารด วย
เงินงบประมาณ 

ความหมายท่ีปรึกษา ท่ีกําหนดโดยกระทรวงการคลัง 
ท่ีปรึกษา (Consultant)3 หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีประสบการณ มีความรูความ

ชํานาญทางวิชาการ และประกอบวิชาชีพใหบริการในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะทางดานเทคนิควิชาการใน
สาขาวิชาชีพตางๆ และตาม ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจางในดานตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร การเงิน 
บัญชี เศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน ท่ีปรึกษาอาจแบงอยางกวางๆ ตามลักษณะของความ
เชี่ยวชาญหรืองานท่ีใหบริการ เชน ท่ีปรึกษาดานการเงิน ท่ีปรึกษาดานองคกร ท่ีปรึกษาดานวิ ศวกรรม (หรือ
วิศวกรท่ีปรึกษา ) ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจ ท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม เปนตน คําวา “ท่ีปรึกษา” จึงรวมถึงผู
ประกอบวิชาชีพ (Professionals) ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสายวิชาชีพตางๆ เชน เศรษฐศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร เปนตน ซ่ึงทํางานวิชาการในองคกรท่ีปรึกษา 

อาจแบงท่ีปรึกษาตามคุณวุฒิและประสบการณไดเปน Junior Consultant หมายถึง ท่ีปรึกษาซ่ึงยังมี
ประสบการณไมมากนัก และ Senior Consultant หมายถึง ท่ีปรึกษาอาวุโสท่ีมีประสบการณนับสิบป 

ท่ีปรึกษาไทย 3

4 หมายความวา ท่ีปรึ กษาท่ีมีสัญชาติไทยและไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษา
กระทรวงการคลัง 

ผูเช่ียวชาญ (Expert)4

5 หมายความวา ผูท่ีมีความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง เชน ผูเชี่ยวชาญดานการ
คลัง ผูเชี่ยวชาญดานเจาะอุโมงค ผูเชี่ยวชาญเรื่องนก เปนตน ท่ีปรึกษาอาจไมใชผูเชี่ย วชาญเฉพาะเรื่องหรือ
เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวยก็ได 

ท่ีปรึกษาอาจเปนท่ีปรึกษาอิสระซ่ึงไมเปนลูกจางของบุคคลหรือองคกรใด (สวนใหญเปนผูเกษียณอายุ
แลว) หรือองคกรท่ีปรึกษาท่ีเปนนิติบุคคล เชน บริษัทท่ีปรึกษา หรือสถาบันวิชาการ เชน สถาบันทางวิชาการ
ของสถาบันการศึกษาตางๆ สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เปนตน งานท่ีเหมาะสําหรับท่ีปรึกษาอิสระ คือ 
งานท่ีมีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษาแนะนํา (Advisor) สามารถทําคนเดียวได และหนวยงานมีปจจัยสนับสนุน
เพียงพอ 
  

                                           
1
 ท่ีมาความหมายตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 

2
ท่ีมาความหมายตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 

3
 ท่ีมาของความหมายศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา สาํนกัหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั 

4
 ท่ีมาของความหมายศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา สาํนกัหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั 

5
 ท่ีมาของความหมายศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา สาํนกัหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 

การจางท่ีปรึกษา 
การสงเสริมท่ีปรึกษาไทย 

 
ขอ 74 เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาท่ีปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลท่ีปรึกษาอยูภายใตการ กํากับ

ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพ่ือทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
(2) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
(3) รวบรวม จัดทํา รวมท้ังปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับท่ีปรึกษาไทย 
(4) เผยแพรหรือใหขอมูลเก่ียวกับท่ีปรึกษาไทยแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน และเอกชนผูสนใจ 
 

ขอ 75 การจางท่ีปรึกษาท่ีเปนนิติบุคคล นอกจากการจางท่ีปรึกษาท่ี ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ 
หรือเงินกูจากแหลงท่ีกําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอ่ืน ใหสวนราชการจางท่ีปรึกษาไทยเปนท่ีปรึกษาหลัก 
(Lead Firm) ในการดําเนินงาน เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษาวาไมมีท่ีปรึกษาไทย
ในสาขาบริการหรืองานนั้น 

การจางท่ีปรึกษาท่ีมิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี กวพ. กําหนด เวนแตระเบียบ
นี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีมีท่ีปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไมจางท่ีปรึกษาไทย ใหขออนุมัติตอ กวพ. 
สําหรับการจางท่ีปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในตางประเทศ 

จะไมจางท่ีปรึกษาไทยก็ได 
 

ขอ 76 ภายใตบังคับขอ 75 การจางท่ีปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ นอกจากการจางท่ี
ปรึกษาท่ี ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงท่ี กําหนด ใหดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืน จะตองมี
บุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของ จํานวนคน - เดือน (man-months) ของท่ีปรึกษา
ท้ังหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานท่ีไมอาจจะจางบุคลากรไทยไดใหขออนุมัติ ตอ กวพ. 
 
วิธีจางท่ีปรึกษา 

ขอ 77 การจางท่ีปรึกษากระทําได 2 วิธี คือ 
(1) วิธีตกลง 
(2) วิธีคัดเลือก 
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รายงานขอจางท่ีปรึกษา 
ขอ 78 กอนดําเนินการจางท่ีปรึกษา ใหเจาหนาท่ีพัสดุ ทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ตาม

รายการ ดังตอไปนี้ 
(1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางท่ีปรึกษา 
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจางท่ีปรึกษา (Terms of Reference) 
(3) คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจาง 
(4) วงเงินคาจางท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
(5) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
(6) วิธีจางท่ีปรึกษา และเหตุผลท่ีตองจางท่ีปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(7) ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี) 
เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจางตาม

วิธีจางนั้นตอไปได 
 
กรรมการ 

ขอ 79 ในการดําเนินการจางท่ีปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึน เพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 
(2) คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 
ขอ 80 คณะกรรมการตามขอ 79 ใหประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยสี่คน 

ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดย คํานึงถึงลั กษณะ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปน สําคัญ ในกรณีท่ีจําเปนหรือเพ่ือประโ ยชนของราชการ ให
แตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเปน ผูชํานาญการในงานท่ีจะจางท่ีปรึกษาอีกไมเกินสองคน
เปนกรรมการดวย และในกรณีจางท่ีปรึกษาท่ี ดํา เนินการดวยเงินกูใหมีผูแทนจาก สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะดวยหนึ่งคน 
 

ขอ 81 ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ 79 ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ 
จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเปนองคประชุม การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให นําความตามขอ 
36 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
วิธีตกลง 

ขอ 82 การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางท่ีปรึกษาท่ีผูวาจาง ตกลงจางรายใดรายหนึ่งซ่ึง
เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการท่ีเชื่อถือได 
 

ขอ 83 การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(1) เปนการจางท่ีมีคางานจางไมเกิน 100,000 บาท  
(2) เปนการจางเพ่ือทํางานตอเนื่องจากงานท่ีไดทําอยูแลว  
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(3) เปนการจางในกรณีท่ีทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานท่ีจะใหบริการตามท่ีตองการมี จํานวนจํากัด 
ไมเหมาะสมท่ีจะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางท่ีมีคางานจางไมเกิน 2,000,000 บาท  

(4) เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน ใหดําเนินการจางไดโดยตรง 

การจางท่ีตองกระ ทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และมีความ จําเปน ท่ีจะตอง
ดําเนินการจางโดยวิธีตกลงก็ใหกระ ทําได โดยหัวหนาสวนราชการจะตอง ทํารายงานชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ . ทราบโดยมิชักชา แตอยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันท่ีไดมีการ
จาง ในกรณีท่ี กวพ . พิจารณาแลวเห็นวาการจางดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวน ให กวพ . มีอํานาจแกไขสัญญา
การจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางท่ีปรึกษาท่ี กําหนด ไวในระเบียบนี้ได และในการ ทําสัญญาจางโดย
อาศัยเหตุเรงดวนนี้ สวนราชการจะตอง กําหนด เปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวยวา สัญญาจางดังกลาวจะมีผล
สมบูรณก็ตอเม่ือ กวพ. ใหความเห็นชอบ  

ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (2) หรือ (3) กวพ. จะกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ ทํารายงาน
ชี้แจงเหตุผลเพ่ือทราบก็ได สําหรับกรณีท่ีเปนการจางท่ีมีคางานจางเกินวงเงินข้ันสูงท่ี กวพ. กําหนด  
 

ขอ 84 คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
(1) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษา  
(2) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับบริการท่ีจะจางและเจรจาตอรอง  
(3) พิจารณารายละเอียดท่ีจะกําหนดในสัญญา  
(4) ใหคณะกรรมการรายง านผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอ

หัวหนาสวนราชการเพ่ือสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 
วิธีคัดเลือก 

ขอ 85 การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางท่ีปรึกษาโดยการคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยราย
ดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายท่ีดีท่ีสุด ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรและหัวหนา
สวนราชการเห็นชอบ ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตอง ทําการคัดเลือก
ใหเหลือนอยรายกอนก็ได  
 

ขอ 86 เพ่ือใหไดรายชื่อของท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายท่ีสุด ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน
การจางท่ีปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ท่ีปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองคการระห วางประเทศ หรือลง
ประกาศในหนังสือพิมพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตท่ีเก่ียวของ หรือขอความรวมมือจาก
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซ่ึงเคยดําเนินการจางท่ีปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน  

(2) ท่ีปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อท่ีปรึกษาจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง สวนราชการใดท่ีมี
รายชื่อท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมอยูแลว อาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไม ดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งก็ได 
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การคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการ ดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ทํา
หนาท่ีพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลืออยางมาก 6 ราย  

เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณา 
และกรณีท่ีเปนการจางท่ีปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ให ดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินนั้น
ดวย 
 

ขอ 87 ใหสวนราชการออ กหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดคัดเลือกไวยื่นขอเสนอเพ่ือรับงานตามวิธี
หนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้  

(1) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน 2 ซอง  
(2) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว  

 
ขอ 88 คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
(1) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก  
(2) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
(3) ในกรณีท่ีใชวิธีตามขอ 87 (1) ใหเปดซองเสนอดานราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดี

ท่ีสุดและเจรจาตอรองใหไดราคาท่ีเหมาะสม สําหรับกรณีท่ีใชวิธีตามขอ 87 (2) ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีขอเสนอ
ดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาท่ีเหมาะสม หากเจรจาไมไดผ ล ให
เสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณายกเลิกการเจรจากับท่ีปรึกษารายนั้น แลวเปดซองขอเสนอดานราคา
ของท่ีปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป หรือเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดราย
ถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาท่ีเหมาะสม  

(4) เม่ือเจรจาไดราคาท่ีเหมาะสมแลวใหพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีจะกําหนดในสัญญา  
(5) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอ

หัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  
ในกรณีท่ีใชวิ ธีการยื่นขอเสนอตามขอ 87 (1) หลังจากตัดสินให ทําสัญญากับท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับการ

คัดเลือกแลว ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกท่ีปรึกษารายอ่ืนท่ีไดยื่นไวโดยไมเปดซอง  
สําหรับการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกท่ีดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ใหปฏิ บัติ

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม  
 

ขอ 89 การจางท่ีปรึกษาท่ีเปนงานท่ีไมยุงยากซับซอน และมีท่ีปรึกษาซ่ึงสามารถทํางานนั้นไดเปนการ
ท่ัวไปใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดคัดเลือกไว ใหยื่นขอเสนอ
เพ่ือรับงาน โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้ คือ  

(1) ใหท่ีปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน 2 ซอง  
(2) ใหคณะกรรมการ ดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจาร ณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ี

ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ 
(3) เปดซองราคาของผูท่ีไ ดรับการจัดลําดับไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (2) พรอมกัน แลวเลือก

รายท่ีเสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก  
(4) หากเจรจาตาม (3) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายท่ีเสนอราคา ต่ํารายถัดไปตามลําดับ 

เม่ือเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ 88 (4) และ (5)  
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ขอ 90 การจางท่ีปรึกษาเปนรายบุคคลท่ีไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค ให ดําเนินการคัดเลือกท่ี

ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยขอ 86 และพิจารณาจัดลําดับ และเม่ือสามารถจัดลําดับไดแลว ใหเชิญ
รายท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเสนอราคาคาจางเพ่ือเจรจาตอรองราคาตามลําดับ 
 
อํานาจในการสั่งจางท่ีปรึกษา 

ขอ 91 การสั่งจางท่ีปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้  
(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 50,000,000 บาท  
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท  
(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 100,000,000 บาท  

 
คาจางท่ีปรึกษา  

ขอ 92 อัตราคาจางท่ีปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึงองคประกอบตาง 
ๆ เชน ลักษณะของงานท่ีจะจางอัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง 
จํานวนคน – เดือน (man-months) เทาท่ีจําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน แตท้ังนี้ จะตองไมเกินกวาอัตรา
คาจางท่ีปรึกษาตามท่ี กวพ. กําหนด (ถามี) ดวย  

ในกรณีท่ีมีความ จําเปน ตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจางตาม
สัญญา และท่ีปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผู คํ้าประกันเงินคาจางท่ีไดรับลวงหนาไปนั้น และให
ผูวาจางคืนหนังสือคํ้าประกันดังกลาวใหแกท่ีปรึกษาเม่ือทางราชการไดหักเงินท่ีไดจายลวงหนาจากเงินคาจางท่ี
จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ท้ังนี้ ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย  

สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหจายเงิน
คาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาท่ีรับไปก็ได  
 
หลักประกันผลงาน  

ขอ 93 การจายเงินคาจางใหแกท่ีปรึกษาท่ีแบงการ ชําระเงินออกเปนงวด นอกจากการจางท่ีปรึกษา
ซ่ึงดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินท่ีจะจายแตละครั้งในอัตราไม ต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอย
ละสิบของเงินคาจาง เพ่ือเปนการประกันผลงาน หรือจะใหท่ีปรึกษ าใชหนังสือ คํ้าประกันของธนาคารใน
ประเทศมีอายุการ คํ้าประกันตามท่ีผูวาจางจะ กําหนดวางคํ้าประกันแทนเงินท่ีหักไวก็ได ท้ังนี้ ให กําหนดเปน
เง่ือนไขไวในสัญญาดวย 
 

ขอ 94 กรณีสัญญาจางท่ีปรึกษาตามโครงการเงินกูท่ีไดรวมเงินคาภาษีซ่ึงท่ีปรึกษาจะตองจายใหแก
รัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนท่ีกันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม  
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เอกสารอางอิง 
1. คูมือ แนวทางการคัดเลือกและวาจางท่ีปรึกษา ของศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 
2. คูมือ หลักเกณฑ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการคาจางท่ีปรึกษา ของสํานัก

มาตรฐานตนทุนงบประมาณ, พฤษภาคม 2549 
3. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0506/ว128 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ

ราคากลางการจางท่ีปรึกษา 
4. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505 /ว55 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2550 เรื่อง การ

ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑการจางท่ีปรึกษาตางประเทศของหนวยงานของรัฐ 
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0903/ว99 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางการใชอัตรา

คาตอบแทนท่ีปรึกษาไทยอัตราใหม 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2538 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2545 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552 

7. คูมือ หลักเกณฑ  แนวทาง  และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป  สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2554 

8. คูมือ หลักเกณฑ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการคาจางท่ีปรึกษา สํานักมาตรฐาน
ตนทุนงบประมาณ พฤษภาคม 2549 
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รายช่ือผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา 
1. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. นางสาวเรวดี  มิตรศิริสวัสดิ์  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ 
1. นางกฤษณา  กฤษณวรรณ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
2. นายจุฬ  สินชัยพานิช   ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมประมง 
3. นายสุนทร  รัตนจํารูญ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมปศุสัตว 
4. นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
5. นางเสริมพร  ก่ึงพุทธพงศ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมวิชาการเกษตร 
6. นายไกวัล  กลาแข็ง   ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมสงเสริมการเกษตร 
7. นายวิเชียร  แทนธรรมโรจน  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมสงเสริมสหกรณ 
8. นายชัยรัตน  เก้ืออรุณ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมชลประทาน 
9. นางสาวสุภาพร  บงสุนันท  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
10. นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย  รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

11. นายบพิตร  อมราภิบาล  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

12. นายเกรียงไกร  พันธุวรรณ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมการขาว 

13. นางสุกัญญา  กองเงิน   หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศหมอนไหมและประชาสัมพันธ 
กรมหมอนไหม 

14. นายอนุชิต  สุขนรินทร  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

15. นางสาวกนกพรรณ  ชํานาญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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16. นางบุษบา  นิวันติ   หัวหนากลุมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครือขาย 
กรมประมง 

17. นางสาวสมลักษณ  ขุนจันทร  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
กรมประมง 

18. นายปรีชา  จันทรณิธานศรี  นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
กรมปศุสัตว 

19. นางกุลวดี  ภารดวาจ   ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและงานระบบขอมูล 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

20. นางสาวฐิติพร  วีระประสิทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

21. นายรุงศิริ  ประสงค   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
กรมสงเสริมการเกษตร 

22. นางทิพวรรณ  ฤทธาภัย  นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

23. นางสาวสุภารัตน  หิรัญญโสภณ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
กรมสงเสริมสหกรณ 

24. นางไขแสง  วิทยาโณทัย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
กรมชลประทาน 

25. นายราชพล  หิรัญรักษ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
กรมชลประทาน 

26. นายสุชาติ  ผุแปง   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

27. นางนิภาพร  ซีบังเกิด   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

28. นายนรสิงห  แสงบัวเผื่อน  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
กรมการขาว 

29. นายเฉลียว  ศรบุญ   เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
กรมการขาว 

คนควาและเรียบเรียง 
1. นายคณาภัทร  คุณาพิส  หัวหนากลุมยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. นางลลิตา  สีพนมวัน   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3. นายเทเวศวร  ปญญาแกว  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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4. นายวุฒิพงษ  กลอมผอง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5. นางสาวเขมิสรา  ถวยทอง  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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