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1 นิยาม
ที่ปรึกษา (Consultant) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีประสบการณ ความรูความชํานาญทาง
วิชาการ และประกอบอาชีพใหบริการในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะทางดานเทคนิควิชาการในสาขาวิชาชีพ
ตางๆ และตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางในดานตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร การเงิน บัญชี
เศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน ที่ปรึกษาอาจแบงอยางกวางๆ ตามลักษณะของความเชี่ยวชาญ
หรืองานที่ใหบริการ เชน ที่ปรึกษาดานการเงิน ที่ปรึกษาดานองคกร ที่ปรึกษาดานวิศวกรรม (หรือวิศวกรที่
ปรึกษา) ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม เปนตน คําวา “ที่ปรึกษา” จึงรวมถึงผูประกอบ
วิชาชีพ (Professionals) ที่มีคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสายวิชาชีพตางๆ เชน เศรษฐศาสตร
วิศวกรรมศาสตร เปนตน ซึ่งทํางานวิชาการในองคกรที่ปรึกษา อาจแบงที่ปรึกษาตามคุณวุฒิและประสบการณ
ไดเปน Junior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษาซึ่งยังมีประสบการณไมมากนัก และ Senior Consultant
หมายถึง ที่ปรึกษาอาวุโสที่มีประสบการณนับสิบป
ผูเชี่ยวชาญ (Expert) หมายถึง ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง
เชน
ผูเชี่ยวชาญดานการคลัง ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะอุโมงค
ผูเชี่ยวชาญเรื่องนก เปนตน ที่ปรึกษา
อาจไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวยก็ได
ที่ปรึกษาอาจเปนที่ปรึกษาอิสระซึ่งไมเปนลูกจางของบุคคลหรือองคกรใด
(สวนใหญเปนผู
ที่เกษียณอายุแลว ) หรือองคกรที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล
เชน บริษัทที่ปรึกษา หรือสถาบันวิช าการ
เชน สถาบันวิชาการของสถาบันการศึกษาตางๆ
สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เปนตน งาน
ที่เหมาะสําหรับที่ปรึกษาอิสระ
คือ งานที่มีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษาแนะนํา
(Advisor)
สามารถทําคนเดียวได และหนวยงานมีปจจัยสนับสนุนเพียงพอ
คาจางที่ปรึกษา หมายความวา คาใชจายในการจางบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล ที่มี
ประสบการณ ความรู ความชํานาญ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคนิค
วิชาการใน
สาขาวิชาชีพตาง ๆ แกหนวยงาน ยกเวนคาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง
2 ประเภทที่ปรึกษา

ประเภทของที่ปรึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

1. สถาบันของรัฐ ไดแก สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันทางวิชาการของรัฐ หรือองคกรที่
ใหบริการงานที่ปรึกษา
2. บริษัทที่ปรึกษา (เอกชน) ไดแก การจางที่ปรึกษานิติบุคคล ซึ่งทํางานเต็มเวลา (Full Time)
3. ที่ปรึกษาอิสระ (บุคคล) ไดแก การจางที่ปรึกษาซึ่งเปนบุคคลที่ไมไดทํางานประจําในบริษัทหรือ
สถาบันของรัฐ โดยมีขอไดเปรียบในการจางที่สามารถดํา เนินการไดเร็วกวาการวาจางที่ปรึกษา
นิติบุคคลและมีอัตราคาตอบแทนต่ํากวา
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทุกประเภทจะตองจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
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3 แนวทางทั่วไปในการวาจางที่ปรึกษา
1) ลักษณะของงานที่ปรึกษา
งานที่จัดวาเปนงานที่ปรึกษา ไดแก งานบริหารทางวิชาการ ซึ่งไมใชงานประจํา อันไดแก งานประเภท
ตางๆ ดังตอไปนี้
1) การออกแบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
2) การควบคุมและจัดการการกอสราง
3) การศึกษาวิเคราะหเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อจัดทํานโยบาย แนวทางการแกไขปญหา แผนการ
ดําเนินงานในระดับตางๆ สรางความเขาใจในปญหา ตัวอยางเชน การจัดทําแผนปรับ
โครงสรางขององคกร การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การทําแผนหลักการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของพื้นที่เฉพาะ การจัดทําแผนหลักในการพัฒนาทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําหนึ่ง การจัดทํา
ระบบการดําเนินธุรกิจและระบบการจัดการดานการเงินขององคกร เปนตน
4) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อจัดทําแผนการลงทุนดําเนินโครงการ
5) การตรวจสอบวิเคราะหเพื่อแกปญหาเฉพาะทางวิศวกรรม เชน ปญหาอาคารราว ปญหาน้ํา
ทวม
6) การจัดการและบริหารโครงการ (ซึ่งไมใชโครงการกอสราง)
7) การสํารวจรวบรวมขอมูลทางวิชาการ เชน การจัดทําแผนที่ดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร
8) การจัดทําแผนหลักและการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบขอมูลเพื่อ
การจัดการ (Management Information System)
จะเห็นไดวา งานที่ปรึกษามีขอบเขตที่กวาง งานที่มีลักษณะเปนงานประจํา เชน การถายภาพทาง
อากาศ การสํารวจพื้นที่เพื่อการออกโฉนดที่ดิน เปนตน ไมจัดวาเปนงานที่ปรึกษา ถึงแมหนวยงานของรัฐอาจ
วาจางบริษัทเอกชนใหเปนผูดําเนินงานงานประจําประเภทนี้ก็ตาม ขอควรสัง เกตอีกประการหนึ่ง ถึงแมการ
ออกแบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการควบคุมและจัดการงานกอสราง จะจัดวาเปนงานที่ปรึกษาก็
ตาม แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ไดแยกงานสองประเภทนี้ออกจากงานที่ปรึกษาอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากมี
การกําหนดคาจางสําหรับงานทั้งสองประเภทนี้ในอัตราที่แนนอน คิดเปนรอยละของโครงการ
2) ความจําเปนในการวาจางที่ปรึกษา
การวาจางที่ปรึกษามีความจําเปนในกรณีดังตอไปนี้
1) หนวยงานไมมีเจาหนาที่ที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพที่ตองการเพียงพอ หรือจําเปนตอง
ใชบุคคลที่มีความรูหลายดาน หรือเจาหนาที่มีจํานวนไมเพียงพอที่จะดําเนินงานไดเอง
2) หนวยงานตองการขอคิดเห็นจากที่ปรึกษาซึ่งเปนบุคคลภายนอก (Second Opinion ) ซึ่ง
เสนอความเห็นไดอยางอิสระและปราศจากอคติ เพื่อพิจารณาประกอบกับขอคิดเห็นของ
บุคคลภายใน สําหรับเรื่องที่มีความสําคัญในระดับสูง หรื อเพื่อใหการวิเคราะหปญหามี
แนวคิดที่แตกตางจากแนวคิดในกรอบราชการ
3) หนวยงานไมตองการเพิ่มกําลังคน ทั้งนี้ เนื่องจากงานนั้นมี เปนครั้งคราว หรือหนวยงานไม
สามารถเพิ่มกําลังคนได เนื่องจากขอจํากัดในดานอัตรากําลัง
อยางไรก็ตาม การวาจางที่ปรึกษาจะตองคํานึงถึงการใชบุคลากรของหนวยงานที่มีอยูใหเปนประโยชน
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และจะตองคํานึงถึงการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรของหนวยงานดวย
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ทางหนึ่งที่อาจทําได คือการวาจางที่ปรึกษาใหทํางานรวมกับบุคลากรของหนวยงาน ในกรณีนี้ หนวยงานจะมี
บุคลากรพรอมในหลายดาน แตอาจขาดผูที่มีประสบการณมากพอที่จะเปนหัวหนาคณะทํางาน หรือ ขาดผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
4 การเลือกจางที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
การวาจางที่ปรึกษาอิสระ มีขอดีตรงที่การวาจางทําไดเร็วกวาการวาจางที่ปรึกษานิติบุคคลและอัตรา
คาตอบแทนต่ํากวา โดยทั่วไป สําหรับบุคคลที่มีความรูความสามารถระดับเดียวกัน อัตราคาตอบแทน
(Remuneration) ของที่ปรึกษาอิสระไมสังกัดองคกรใด จะต่ํากวาอัตราคาตอบแทนของที่ป รึกษาที่เปนนิติ
บุคคลมาก (อัตราคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน บวกคาใชจายหรือคาโสหุย และกําไร ) ทั้งนี้ เพราะที่ปรึกษา
อิสระมีคาโสหุย (Overhead Costs) ต่ํากวาที่ปรึกษานิติบุคคลมาก เมื่อเทียบกับที่ปรึกษา ที่เปน นิติบุคคล
บริษัทที่ปรึกษาเอกชนจะมีคาโสหุยคอนข างสูง เมื่อเทียบกับคาใชจายดานเงินเดือนพื้นฐาน คาโสหุยของ
บริษัทเอกชนจะตกประมาณ 1.5-2.5 เทาของคาใชจายเงินเดือนพื้นฐาน ตัวอยางของคาใชจายที่รวมอยูในคา
โสหุย ไดแก คาใชจายในการจัดทําขอเสนอโครงการ คาเชาหรือคาเสื่อมราคาของเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ
คาใชจายในการฝกอบรมเจาหนาที่ คาเชาอาคารสถานที่ คาสาธารณูปโภค ฯลฯ
ถึงแมการวาจางที่ปรึกษาอิสระจะเสียคาใชจาย นอยกวา แตมีขอจํากัดตรงที่ไมสามารถจะใชสําหรับ
ภารกิจที่ตองการที่ปรึกษาหลายคนทํางานรวมกันเปนทีม ดังนั้น โดยทั่วไป การวาจางที่ปรึกษาอิสระจะมีความ
เหมาะสมในกรณีที่ภารกิจที่จะใหที่ปรึกษาดําเนินงานตองการที่ปรึกษาเพียงคนเดียว ลักษณะของงานประเภท
นี้ ไดแก การวาจางผูเชี่ยวชาญใหทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา (Advisor) แกเจาหนาที่ในหนวยงานหรือให
ทําการศึกษาวิเคราะหเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งรวมกับเจาหนาที่ของหนวยงาน หรือที่ปรึกษาอื่นที่หนวยงานไดวาจาง
มา การวาจางที่ปรึกษาอิสระหลายๆ คนใหมาทํางานรวมกันจะยุงยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเพิ่มภาระในการ
คัดเลือกที่ปรึกษาและบริหารสัญญา และเสี่ยงตอความลมเหลวในการดําเนินภารกิจได หาก กลุมที่ปรึกษา
อิสระมีปญหาในดานการประสานงาน
การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล เชน บริษัทที่ปรึกษา (ถึงแมวา ภารกิจที่วาจางจะใชที่ปรึกษาเพียง
คนเดียว) มีขอดีตรงที่ที่ปรึกษาจะไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานดานตางๆ จากองคกรตนสังกัด เชน
ดานขอมูล ด านการจัดทํารายงาน ดานการเขียนแบบ เปนตน ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้ง
การเปลี่ยนตัวที่ปรึกษาทําไดงายกวา หากที่ปรึกษาที่บริษัทสงมาไมมีความสามารถเพียงพอ
5 ความจําเปนในการวาจางที่ปรึกษาตางประเทศ
ถึงแมนโยบายของรัฐบาลตองการใหใชที่ปรึกษาไทย แตการวาจางที่ปรึกษาตางประเทศอาจมีความ
จําเปนในบางกรณี ไดแก
1) โครงการที่ใชเงินกูจําเปนตองเปดใหมีการแขงขันโดยเสรี เวนแตกรณีที่ระบุไวชัดเจนวาตอง
ใชที่ปรึกษาไทยเทานั้น อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาไทยมีสิทธิเขาแขงขันเชนกัน
2) งานที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูงหรืองานที่มีความยุงยากซับซอน ซึ่งที่ปรึกษาไทยยังมีความ
ชํานาญและประสบการณไมเพียงพอ ตัวอยางเชน การออกแบบเตาปฏิกรณนิวเคลียร งาน
ออกแบบเขื่อนขนาดใหญ งานออกแบบอุโมงครถไฟใตดิน งานสรางสะพานขามแมน้ําที่มี
ความยาวมากโดยเฉพาะอยางยิ่งสะพานแขวน
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3) งานดาน Institutional Planning หรือ Management Planning ซึ่งเปนงานของโครงการ
ตางๆ ภายใตการปฏิรูปภาครัฐบาล งานประเภทนี้ ตองการผูที่มีประสบการณในเรื่องนี้ใน
ตางประเทศ เชน ที่อังกฤษ นิวซีแลนด
บริษัทที่ปรึกษาตางประเทศเ รียกคาตอบแทนในอัตราที่สูงมาก ทั้งเจาหนาที่ที่เปนคนไทยและ
ชาวตางชาติ สําหรับ ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ บริษัทที่ปรึกษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัท ที่
ปรึกษาดานการเงิน การจัดการ และกฎหมาย จะเรียกคาตอบแทนของเจาหนาที่ไมต่ํากวา
700,000 1,200,000 บาทตอเดือน บริษัทที่ปรึกษาไทยจะเรียกคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่มีประสบการณสูงใน
ระดับเดียวกันในอัตราระหวาง 200,000 ถึง 500,000 บาทตอเดือน ขึ้นกับประสบการณ (เงินเดือน
พื้นฐานระหวาง 80,000 ถึง 250,000 บาท) ถามีประสบการณนอย อัตราคาตอบแทนจะต่ํากวานี้มาก เชน
50,000 - 150,000 บาทตอเดือน (เงินเดือนพื้นฐานระหวาง 20,000 - 60,000 บาท) ดังนั้น การวาจาง
บริษัทที่ปรึกษาตางประเทศจึงตองพิจารณาความเหมาะสมและความคุมคาอยางรอบคอบ
จุดแข็งของที่ปรึกษาไทย คือ ความรูความเขาใจในคนไทย เมืองไทย และระบบการทํางานของไทย
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีนาจะเปน Joint Venture ระหวางที่ปรึกษาไทยกับที่ปรึกษาตางประเทศ เพื่อใหความรู
และประสบการณของที่ปรึกษาตางประเทศเปนประโยชนตอการดําเนินงานมากที่สุด
6 หลักเกณฑการจางที่ปรึกษาตางประเทศของหนวยงานภาครั ฐ
(ตามมติ ครม. วันที่ 10 เมษายน 2550)
การที่ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณคาใชจายเปนคาจางที่ปรึกษาจากตางประเทศในการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตางๆ เปนเงินจํานวนมากในแตละป ประกอบกับปจจุบันนักวิชาการไทยจํานวน มากมี
ความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําหน าที่เปนที่ปรึกษาและกิจกรรมดานตางๆ ไดเปนอยางดี
ดังนั้น เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณคาใชจาย รวมทั้งเปนการสงเสริมและพัฒนางานดานการเปนที่ปรึกษา
ของนักวิชาการไทย สมควรกําหนดหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาตางประเทศ ดังนี้
1) ใหหนวยงาน ของรัฐพิจารณาเลือกจางที่ ปรึกษาไทยที่มีความรูความสามารถในดานที่
เกี่ยวของกอนเปนลําดับแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตางๆ และ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานผูดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด แตหากมีความจําเปน และไมอาจจัดจางที่ปรึก ษาไทยที่เหมาะสมได ใหจางที่
ปรึกษาตางประเทศไดในกรณีดังตอไปนี้ โดยใหเปนความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงาน
ผูดําเนินการที่จะจางที่ปรึกษาตางประเทศ
1.1 กรณีเปนการจางที่ปรึกษา ซึ่งแหลงเงินชวยเหลือ หรือเงินกูกําหนดเงื่อนไขให
พิจารณาจางที่ปรึกษาตางประเทศดวย
1.2 กรณีไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังวา
ไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น และไมมีที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถใหบริการได
1.3 กรณีเปนการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่
ตองปฏิบัติในตางประเทศ
2) ในกรณีที่ไมอยูในขอยกเวนตามขอ 1 และมีความจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาตางประเทศ ให
เสนอรัฐมนตรีพิจารณา
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3) ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดจัดทําสัญญาหรือขอตกลงจางที่ปรึกษาตา งประเทศ หรือไดแจง
ผลการคัดเลือกใหที่ปรึกษาตางประเทศทราบกอนวันที่ 22 ตุลาคม 2544 (ซึ่งเปนวันที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่ไดปรับปรุงใหม แจงตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 0205/ว212 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544
เรื่อง หลักเกณฑการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ และการจางที่ปรึกษาไทย ) ใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามสัญญาหรือขอตกลง หรือการแจงผลการคัดเลือกตอไปได
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ในสวนที่เกี่ยวของดวย
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หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา
1 แนวทางการใชอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาไทย
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
1) การคิดคาบริการที่ปรึกษา
การคิดคาบริการที่ปรึกษาในประเทศไทย โดยหลักมีรูปแบบเหมือนสากลทั่วไป มี การคิดอยู 2 วิธี คือ
- คิดเปนอัตรารอยละของมูลคางาน เชน รอยละของมูลคางานกอสรางในอาคารทั่วไป หรือรอยละ
ของวงเงินที่ที่ปรึกษาทางการเงินจัดการให เปนตน
- คิดจากคาตอบแทนบุคลากรและคาใชจายตรง วิธีนี้เปนที่ใชกันอยางแพรหลายโดยสากล และเปน
วิธีการที่สถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคาร
เพื่อความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุน (JBIC) และองคกรระหวางประเทศนิยมใช และเปน
วิธีการตามระเบียบพัสดุวาดวยการจางที่ปรึกษาของประเทศไทยที่ใชกันอยูในปจจุบัน ซึ่งแนวทาง
การสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยในมาตรการการเพิ่มคาตอบแทนที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2546 นั้น เปนการพิจารณาตามการคิดคาบริการแบบนี้ กลาวคือ
คาบริการที่ปรึกษาจะประกอบดวยคาตอบแทนบุคคลากร (Remuneration) และคาใชจายตรง
(Direct Cost)
2.1 คาตอบแทนบุคลากร (Remuneration)
- ในการใหบริการที่ปรึกษาโครงการ โดยทั่วไปจะมีการใชบุคลากรระดับ
ผูเชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) หลากหลายสาขา ขึ้นอยูกับขนาดและ
ความยากงายของโครงการ ในการเสนอโครงการ ที่ปรึกษาจะตองเสนอชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) ทุกคนพรอมประวัติ ซึ่งแสดงขอมูลสวน
บุคคล การศึกษา และประสบการณในขอเสนอทางวิชาการ
(Technical
Proposal)
- ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะใชเวลาในการดําเนินงานในโครงการแตกตางกันไป
แลวแตเนื้องานและปริมาณงานที่แตละคนรับผิดชอบ ซึ่งจะมีการประมาณ
ออกมาเปน จํานวนคน-เดือน (Man-Month) จํานวนคน-วัน (Man-Day) หรือ
จํานวนคน- ชั่วโมง (Man-Hour) ของแตละคนที่จะใชในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหแลวเสร็จ
- ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะมีอัตราคาตอบแทน (Billing Rate) เฉพาะของตน ซึ่ง
อัตราคาตอบแทนนี้ไดมาจากอัตราเงินเดือน (Basic Salary) คูณดวยตัวคูณ
อัตราคาตอบแทน (Mark Up Factor) ซึ่งตัวคูณนี้เปนสาระสําคัญที่
คณะรัฐมนตรีมีมติใหเพิ่มจากเดิมที่กระทรวงการคลังเคยกําหนดไวที่ 2.145
เปน 2.64 อันจะเปนการปรับอัตราคาตอบแทนของที่ปรึกษาเพิ่มจากเดิม
ตัวอยางเชน ผูเชี่ยวชาญที่มีเงิน เดือนประจําในอัตรา 100,000 บาท อัตรา
คาตอบแทนของผูเชี่ยวชาญทานนี้คือ 214,500 บาท ในอัตราเดิม จะเพิ่มเปน
อัตราใหม 264,000 บาท เปนตน
- คาบริการของผูเชี่ยวชาญแตละทานในงานโครงการก็คือ การนําเอาจํานวนเวลา
คิดเปนจํานวนคน- เดือน คูณดวยอัตราคาตอบแทนดังกลาว แ ละคาตอบแทน
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บุคลากรที่ปรึกษา (Remuneration) โดยรวม ก็คือผลรวมของคาบริการแตละ
ทานในโครงการ
ตัวคูณคาตอบแทน (Mark Up Factor) นี้มีพื้นฐานมาจากการคิดรวมคาสวัสดิการสังคม (Social
Charges) คาโสหุย (Overhead) และคาวิชาชีพ (Professional Fee) กับเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)
ของที่ปรึกษาโดยคิดเปนรอยละของเงินเดือนพื้นฐาน ซึ่งมีสูตรการคิดดังนี้
Mark Up Factor = ((Basic Salary + Social Charges + Overhead)*Fee)/Basic Salary ซึ่งตัว
คูณเดิมคือ 2.145 ไดรับการปรับเปน 2.64 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- คาสวัสดิการสังคม (Social Charges) เปนภาระคาใชจายที่บริษัทที่ปรึกษาตอง
จัดใหแกพนักงานประจําอยูในรูปสวัสดิการ เงินชวยเหลือ และภาระตาม
กฎหมาย เชน คาจางที่บริษัทตองจายใหในวันหยุด วันนักขัตฤกษ วันหยุด
พักผอนประจําป วันลากิจ และวันลาปวย เงินชดเชยเมื่ อออกจากงาน เงิน
บําเหน็จ เงินตอบแทนประจําป เงินประกันสวนบุคคล และเงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เปนตน ซึ่งตามมติที่ใหปรับคาตัวคูณอัตราเงินเดือนจาก 2.145 เปน
2.64 นั้น เปนการปรับคาสวัสดิการสังคมจากเดิมรอยละ 35 ของเงินเดือน
พื้นฐานเปนรอยละ 45 ของเงินเดือนพื้นฐาน
- คาโสหุยของการดําเนินการ (Overhead) เปนคาใชจายทั่วไปของการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งไมสามารถคิดเปนของโครงการหนึ่งโครงการใดโดยตรงได เชน
เงินเดือนหรือคาจางผูบริหาร พนักงานธุรการ และพนักงานอื่นๆ ที่ไมสามารถ
ไปคิดโดยตรงในโครงการได คาเชาสํานักงาน ค าอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน คา
เสื่อมราคา คาใชจายสิ้นเปลือง คาวัสดุสิ้นเปลือง คาพิมพ คาใบอนุญาตตางๆ
คาเดินทางและคาชนสงทั่วไป 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 ของเงินเดือนพื้ นฐาน ไดรับการปรับเปนรอยละ 95 ของเงินเดือนพื้นฐาน
ซึ่งในสวนเพิ่มนี้ รอยละ 15 เปนการเพิ่มเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development) คาวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) และคาประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity
Insurance) ซึ่งแตเดิมไม ไดคิดรวมอยูดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนากิจการที่ปรึกษาอยางแทจริง
- คาวิชาชีพที่ปรึกษา (Professional Fee) ยังคงไวที่รอยละ 10 ตามเดิม ไมมี
การเปลี่ยนแปลง
2.2 คาใชจายตรง (Direct Cost) คือ คาใชจายที่นอกเหนือจากคาใชจายบุคลากรที่เกิดขึ้นใน
การดําเนินงานโครงการ
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2) หลักการใชอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษา
การปรับอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 4 กุมภาพันธ 2546 เพื่อให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่บริษัทที่ปรึกษามีคาใชจายเพิ่ม ขึ้นในเรื่องสวัสดิการสังคมและคาโสหุยใน
การประกอบกิจการ ซึ่งตัวคูณอัตราเงินเดือนที่กําหนดไวในอดีตไมไดครอบคลุมรวมถึงวัตถุประสงคหลักในการ
สงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยเพื่อใหมีการพัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้น และมีความเขมแข็งเพื่อการพัฒนา
ประเทศและลดการพึ่งพาที่ ปรึกษาตางชาติ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตองดําเนินการปรับปรุงองคกรและ
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรดวยกิจกรรมตางๆ จึงไดกําหนดแนวทางในการใชคาตอบแทนอัตราใหม
โดยมีหลักการดังตอไปนี้
(1) สรางและพัฒนาบุคลากรที่มีความรูและประสบการณใหอยูประจํากับองคกรเพื่อปฏิบั ติงานที่
ปรึกษาอยางตอเนื่องใหเกิดความเชี่ยวชาญชํานาญการในวิชาชีพ หลักการนี้มุงหวังใหบริษัท
ที่ปรึกษาสรางที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทํางานประจําเต็มเวลากับบริษัท
(2) พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการสรางระบบคุณภาพใหเปนที่เชื่อถือและ
ยอมรับในระดับสากล ในปจจุบันมีระบบคุณภาพมาตรฐานสากลที่รัฐบาลสงเสริมใหกิจการ
ของไทยนํามาใช เชน ระบบคุณภาพ ISO เปนตน
(3) พัฒนาและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชงานอยางถูกกฎหมาย โดยเฉพาะการใชซอฟแวรที่
ถูกตองตามกฎหมาย
(4) มีการประกันวิชาชีพ เพื่อลดความเสี่ยงตอความผิดพลาดจากการประกอบวิชาชีพ
3) แนวทางการใชอัตราคาตอบแทน
บริษัทที่ปรึกษาจะไดรับอัตราคาตอบแทนของที่ปรึกษาที่เสนอในแตละตําแหนงตามอัตราใหมที่
กําหนดไว 2.64 เทาของอัตราเงินเดือน บริษัทที่ปรึกษาจะตองยื่นขอเสนอทางดานราคาพรอมหลักฐานการ
เปนที่ปรึกษาประจํากับบริษัทและหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทครบทุกดาน ดังนี้
(1) ที่ปรึกษาประจําทํางานเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาที่เปนพนักงานประจํา
เต็มเวลา (Full Time) และมีระยะเวลาปฏิบัติงานกับบริษัทไมนอยกวา 6 เดือน การเสนอที่
ปรึกษาหลักจะตองแสดงหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 2 ประเภท คือ
• ประเภทที่ 1 หลักฐานบุคคล ประกอบดวย
- หลักฐานแสดงการเปนพนักงานประจําเต็มเวลากับบริษัทที่ปรึกษา โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน
- หนังสือแสดงอัตราเงินเดือนที่นําไปใชเปนเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ในการ
คิดคาตอบแทน ซึ่งจะตองเปนหลักฐานแสดงการยื่นชําระภาษีเ
งินไดตอ
กรมสรรพากร ที่สามารถแสดงความเปนพนักงานประจําของบริษัท
(แบบ
ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 เฉพาะบุคคลที่เสนอเทานั้น พรอมใบปะหนาและ
ใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร)
• ประเภทที่ 2 หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค ประกอบดวย
- ใบรับรองระบบคุณภาพที่เปน ที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเปนการแสดง
วาบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอยางตอเนื่อง เชน ระบบ ISO เปนตน
- มีหลักฐานการมีซอฟแวรที่ถูกกฎหมายสําหรับพนักงานไวใชงานอยางนอยรอย
ละ 30 ของพนักงานบริษัท
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- มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของ
บริษัทในมูลคาไมต่ํากวา 30 ลานบาท ในปที่ยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ หากบริษัทที่ปรึกษาไมสามารถแสดงหลักฐานตามประเภทที่ 2 ตัวคูณจะปรับ

ลดตามกรณีตางๆ ดังนี้
หลักฐานบริษัท
กรณีที่ 1 มีหลักฐานครบทั้ง 3 ขอ
กรณีที่ 2 มีหลักฐานเพียง 2 ขอ
กรณีที่ 3 มีหลักฐานเพียง 1 ขอ
กรณีที่ 4 ไมมีหลักฐาน

ตัวคูณอัตราคาตอบแทน
2.640
2.585
2.530
2.475

หมายเหตุ
คาโสหุยถูกตัดออกรอยละ 5
คาโสหุยถูกตัดออกรอยละ 10
คาโสหุยถูกตัดออกรอยละ 15

(2) ที่ปรึกษาที่ไมไดทํางานประจําในบริษัทที่ปรึกษา เชน ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึก
ษาจาก
สถาบันของรัฐ ที่ปรึกษาที่กลาวขางตนไมไดทํางานประจํากับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไมมี
ภาระในดานสวัสดิการสังคม (Social Charges) และมีคาโสหุยที่ใชสําหรับบุคคลนั้นเพียง
บางสวนเปนคาการจัดการและการรับผิดชอบ ในที่นี้คิดใหเปน 30% ของอัตราเงินเดือน
และไดคาตอบแทนวิชาชีพ 10% ของเงินเดือนรวมคาโสหุยที่ไดรับ ทําใหคาตัวคูณสําหรับที่
ปรึกษาที่ไมไดทํางานประจําเต็มเวลาเปน 1.43 เทาของเงินเดือนพื้นฐาน (หากคิดตาม
หลักการปฏิบัติของ ADB จะใหคาโสหุย 25% ของเงินเดือน และคาตอบแทนวิชาชีพ 15%
ของเงินเดือนรวมคาโสหุ ยที่ไดรับ รวมเปนตัวคูณ 1.438) ทั้งนี้ที่ปรึกษาดังกลาวจะตอง
แสดงหลักฐานอัตราคาตอบแทนที่เคยไดรับและสามารถอางอิงไดมาแสดง
สําหรับกรณีสถาบันของรัฐ ที่ใหบริการงานที่ปรึกษา สถาบันดังกลาวไมมีภาระดานคาสวัสดิการ สวน
คาโสหุยของการดําเนินงานบางสวนจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ เชน คาสํานักงาน คาอุปกรณเครื่องใช
สํานักงาน คาน้ํา คาไฟ คาวิจัยและพัฒนา คาฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เปนตน ดังนั้นหลักการคิดตัวคูณ
อัตราคาตอบแทนสําหรับสถาบันของรัฐ จะใหคาโสหุย 60% ของเงินเดื อน เพื่อเปนคาบริหารจัดการองคกร
คาใชจายและคาวัสดุสิ้นเปลือง คาใบอนุญาตตางๆ คาประกันการประกอบวิชาชีพ และคาเดินทาง และคา
ขนสง รวมทั้งคาตอบแทนวิชาชีพ 10% ของเงินเดือนรวมคาโสหุยที่ไดรับ ทําใหตัวคูณอัตราคาตอบแทน
สําหรับที่ปรึกษาจากสถาบันของรัฐเทากับ 1.76 ในการเสนองานจะตองแสดงหลักฐาน ดังนี้
(1) หลักฐานการจางที่สามารถนํามาคํานวณเปนอัตราเงินเดือนพื้นฐานได เชน ที่ปรึกษาใน
โครงการในอดีต เปนตน (ถาหากไมสามารถนําหลักฐานมาแสดง ใหใชอัตราเงินเดือนของ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกันภายในบริษัทมาแสดง)
(2) หนังสือรับรองการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของที่ปรึกษาแตละคน
- ในกรณีบริษัทที่ปรึกษาที่เสนองานและไดรับการคัดเลือกมีการยืมตัวที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงจากบริษัทอื่น ใหใชหลักฐานอัตราเงินเดือนจากบริษัทที่
สังกัดมาแสดง
- ในกรณีที่ปรึกษาอิสระสามารถอา งอิงอัตราเงินเดือนจากงานในลักษณะเดียวกันที่เคย
ไดรับ
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4) ขอจํากัดในการนําแนวทางการใชอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษา
ขอจํากัดในการคิดอัตราคาจางที่ปรึกษาทั้งโครงการหรือราคากลางคาจางที่ปรึกษา คือ ยังขาดขอมูล
อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) และขาดเกณฑที่ใชประกอบการคิดราคากลางคาจางที่ปรึกษา ประกอบ
กับการคิดคาจางในการออกแบบและควบคุมงานกอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ .ศ.2535 และที่
แกไขเพิ่มเติมขอ 119 ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาความเปนจริง จึงไดมีการศึกษา สํารวจอัตราเงินเดือนพื้นฐาน และ
ทบทวนตัวคูณอัตราคาตอบ แทน พรอมทั้งรวบรวมอัตราคาจางที่ปรึกษาในตางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราคาจางที่ปรึกษาไทย
2 แนวทางการใชอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)
1) อัตราคาจางที่ปรึกษาไทย
ขอมูลอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของ 5 กลุมวิชาชีพ ประกอบดวย กลุมวิชาชีพวิศวกรรม
สถาปตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเงิน และงานวิจัย โดยแยกระดับวุฒิการศึกษา
เปนระดับปริญญาตรี โท และเอก ยกเวนกลุมวิชาชีพสถาปตยกรรมมีเฉพาะระดับปริญญาตรีที่ประกอบธุรกิจ
ที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล ประสบการณการทํางานของแต ละกลุมวิชาชีพแยกเปนรายปตั้งแตจบใหมจนถึง 30
ป และมากกวา 30 ปขึ้นไป ในที่นี้ไดจัดแบงชวงประสบการณออกเปนชวง ชวงละ 5 ป เริ่มจากปที่ 5 ซึ่งคาด
วาผูประกอบวิชาชีพนาจะมีประสบการณพอที่จะเริ่มเปนที่ปรึกษาระดับแรก ตัวเลขที่แสดงในตารางใชเปน
แนวทางในการตั้งงบประมาณเทานั้น ในการยื่นขอเสนอดานราคาของแตละโครงการบริษัทที่ปรึกษาจะตอง
แสดงหลักฐานการเปนพนักงานประจําทํางานเต็มเวลากับบริษัท หลักฐานอัตราเงินเดือน และหลักฐานอื่นๆ
ตามแนวทางการใชอัตราคาตอบแทน
การจัดแบงจํานวนปของประสบการณของที่ปรึกษาออกเป นชวงๆ เพื่อใหมีความยืดหยุนสําหรับผูที่มี
ความสามารถสูงและมีประสบการณตรงในงานนั้นๆ แตมีอายุการทํางานนอยกวา สามารถคิดอัตราคาจาง
เทากันหรือมากกวาคนที่มีอายุการทํางานมากกวาได
อัตราเงินเดือนพื้นฐานของสาขาอื่นๆ นอกเหนือจาก 5 กลุมวิชาชีพขางตน ใหเทียบ เคียงจากอัตรา
เงินเดือนของบุคลากรจากงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
การพิจารณางบประมาณสําหรับการจางที่ปรึกษาไทย ใหเปนไปตามประสบการณของที่ปรึกษา โดย
แบงเปนอัตราคาจางสําหรับ
- บุคลากรหลัก เชน ผูจัดการโครงการ/หัวหนาโครงการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นักวิจัย เปนตน
- บุคลากรสนับสนุน เชน ผูชวยนักวิจัย เจาหนาที่ภาคสนาม เปนตน
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อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุมวิชาชีพวิศวกรรม
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
23,400 – 31,500
33,500 – 42,500
45,100 – 57,200
60,700 – 77,000
81,700 – 103,700
110,100

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
31,100 – 41,200
43,600 – 54,500
57,700 – 72,200
76,300 – 95,500
101,000 – 126,500
133,800

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
48,300 – 61,400
64,400 – 78,100
81,900 – 99,200
104,100 – 126,200
132,400 – 160,400
168,300
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อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุมสถาปตยกรรม
ปริญญาตรี

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
24,500 – 32,800
34,800 – 44,000
46,600 – 58,900
62,400 – 78,900
83,600 – 105,600
112,000
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อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
36,100 – 55,200
60,900 – 81,400
84,300 – 105,900
110,800 – 134,100
141,900 – 172,300
180,100

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
41,000 – 61,200
67,300 – 88,300
91,100 – 112,300
116,900 – 138,800
146,200 – 174,000
181,000

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
46,500 – 68,000
74,400 – 95,800
98,400 – 119,000
123,400 – 143,600
150,600 – 175,800
181,900
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อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุมวิชาชีพการเงิน
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
25,900 – 35,000
37,100 – 46,900
49,700 – 62,700
66,500 – 83,900
89,000 – 112,300
119,100

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
42,800 – 81,600
92,900 – 160,000
170,000 – 223,000
236,100 – 296,900
314,400 – 396,000
419,600

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
62,400 – 124,700
138,000 – 205,300
216,400 – 261,000
273,600 – 330,600
346,700 – 419,700
440,300
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อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุมวิจัย (ภาคเอกชน)
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
24,000 – 33,800
38,300 – 48,800
51,800 – 65,500
68,900 – 83,000
86,500 – 112,200
118,700

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
31,300 – 40,700
45,400 – 57,000
61,200 – 74,900
79,400 – 94,000
97,800 – 127,000
129,300

ประสบการณ
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกวา 30 ป

อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)
46,700 – 62,000
66,200 – 80,700
85,700 – 102,300
106,500 – 124,000
128,500 – 158,400
153,100
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2) อัตราคาจางที่ปรึกษาตางประเทศ
ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองจางที่ปรึกษาตางประเทศ ใหหนวยงานพิจารณาตามความจําเปนและ
เหมาะสม สําหรับอัตราคาจางที่ปรึกษาตางประเทศใหพิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการ
ปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาในตําแหนงที่วาจาง โดยใหใชอัตราคาตอบแทนของที่ปรึกษา (Billing Rate) ที่เคย
ไดปฏิบัติงานในตําแหนงที่ปรึกษาสําหรับโครงการอื่น หรืออัตราคาตอบแทนในการจางที่ปรึกษาตางประเทศ
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เปนขอมูลในการพิจารณา
ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด
ที่ปรึกษาตางประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สําหรับกลุมบริหารจัดการ เชน ผูจัดการ
โครงการ เปนตน
ประสบการณ (ป)
อัตราคาจางที่เหมาะสม (บาท/เดือน)
11 – 20
300,000 – 450,000
21 – 30
450,000 – 600,000
30 ป ขึ้นไป
550,000 – 660,000
ที่ปรึกษาตางประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สําหรับดานวิศวกรรม สิ่งแวดลอม
เศรษฐศาสตร การเงิน สถาปนิก
ประสบการณ (ป)
อัตราคาจางที่เหมาะสม (บาท/เดือน)
11 – 20
300,000 – 400,000
21 – 30
350,000 – 600,000
30 ป ขึ้นไป
450,000 – 600,000
หมายเหตุ : ประสบการณของที่ปรึกษาตางประเทศใหเริ่มนับจากประสบการณในการทํางานในตําแหนงที่
ปรึกษานั้นๆ
สวนใหญการจางที่ปรึกษาตางประเทศ เปนการจางจากเงินนอกงบประมาณ เชน เงินกู เงินชวยเหลือ
จากตางประเทศ และหากหนวยงานภาครัฐมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณจางที่ปรึกษาตางประเทศ ขอให
พิจารณาโดยใชแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 เมษายน 2550 (หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550) คือ
1. ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาเลือกจางที่ ปรึกษาไทยที่มีความรูความสามารถในดานที่
เกี่ยวของกอนเปนอันดับแรก โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตางๆ
และใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานผูดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด แตหากมีความจําเปน และไมอาจจัดจางที่ปรึ กษาไทยที่เหมาะสมได ให
จางที่ปรึกษาตางประเทศไดในกรณีดังตอไปนี้ โดยใหเปนความรับผิดชอบของหัวหนา
หนวยงานผูดําเนินการที่จะจางที่ปรึกษาตางประเทศ
1.1 กรณีเปนการจางที่ปรึกษา ซึ่งแหลงเงินชวยเหลือหรือเงินกูกําหนดเงื่อนไขให
พิจารณาจางที่ปรึกษาตางประเทศดวย
1.2 กรณีไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังวาไม
มีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น และไมมีที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
ของรัฐสามารถใหบริการได
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1.3 กรณีเปนการจางที่ปรึกษาของสวน ราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่ตอง
ปฏิบัติในตางประเทศ
2. ในกรณีที่ไมอยูในขอยกเวนตามขอ 1 และมีความจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาตางประเทศ
ใหเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
3. ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดจัดทําสัญญาหรือขอตกลงจางที่ปรึกษาตางประเทศ หรือได
แจงผลการคัดเลือกใหที่ปรึกษาตางประเทศทราบกอนวันที่ 22 ตุลาคม 2544 (ซึ่งเปน
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่ไดปรับปรุงใหมแจงตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 0205 /ว 212 ลงวันที่ 26
ตุลาคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ และการจางที่ปรึกษาไทย )
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามสัญญาหรือขอตกลง หรือการแจงผลการคัดเลือก
ตอไปได
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ในสวนที่เกี่ยวของดวย
3) อัตราคาตอบแทนอื่นๆ
1. กลุมบุคลากรสนับสนุน (ขึ้นอยูกับลักษณะงานของแตละโครงการ ) อัตราคาจางตอเดือน
30,000 – 70,000 บาท
2. คาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก ที่ปรึกษาชาวตางประเทศที่ไมไดมีถิ่นฐานในประเทศไทยมีสิทธิ
ไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักที่ปรึกษามี 2 อัตรา คือ
- อัตราระยะสั้น ซึ่งที่ปรึกษาตางประเทศมาทํางานประเทศไมเกิน 180 วัน หรือ
6 เดือน มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักไมควรเกิน 60,000 – 90,000 บาท
ตอเดือน
- อัตราระยะยาว หมายถึง ที่ปรึกษามาทํางานในประเทศตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป มี
สิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและที่ พักไมเกิน 60,000 บาทตอเดือน ทั้งนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยและที่พักที่กลาวเปนประเด็นหนึ่งในการเจราจาตอรอง ระหวางการ
เจรจาสัญญา เพื่อใหอยูในอัตราที่เหมาะสม
คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักนี้ ที่ปรึกษาตางประเทศมีสิทธิไดรับทุกวันรวมทั้งวันหยุดใน
ชวงเวลาปฏิบัติงานใน ประเทศไทย ดังนั้น จํานวนวันที่มีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักจึงมากกวาจํานวนวัน
ทํางาน นอกจากนี้ ที่ปรึกษาตางประเทศมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักรวมทั้งคาเดินทาง ในกรณีที่ปรึกษา
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่โครงการ (กรุงเทพมหานคร) เชนเดียวกับที่ปรึกษาไทย
สําหรับที่ปรึกษาคนไทยจะมีสิทธิไดคาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก หากตองไปปฏิบัติงานนอก
กรุงเทพมหานครตามอัตราที่ที่ปรึกษาใชภายในองคกร หรืออัตราเดียวกับทางราชการ
3. คาเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ
คาเครื่องบินของที่ปรึกษาตางประเทศสําหรับการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ
จะเบิกไดไมเกินคาเครื่องบินชั้นประหยัดเต็มราคา และตองบินตรงไมแวะพักที่ใด ทั้งนี้ จํานวนเที่ยวบินจะ
ขึ้นอยูกับการเจรจาที่เหมาะสม และการเบิกจายรายการที่สามารถทําไดในลักษณะเหมาจายหรือเ บิกจายตาม
จายจริงโดยกําหนดจํานวนเที่ยวบินและวงเงินไวเปนเพดานสูงสุด
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4. คาใชจายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ
ที่ปรึกษาชาวตางประเทศควรไดรับคาใชจายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ
โดยเหมาจาย ทั้งนี้ เพื่อเปนคาใชจายดานการทําหนังสือเดินทาง การขอวีซา คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คา
เดินทางไปกลับจากสนามบินสูที่พัก คาอาหารระหวางการเดินทาง คาฉีดวัคซีน เปนตน ตัวเลขที่แนนอนควร
พิจารณาเปนกรณีไป เชน ที่ปรึกษาที่มาจากประเทศใกลเคียงควรไดคาใชจายต่ํากวาที่ปรึกษาที่มาจากประเทศ
ไกล โดยปกติจะจายใหในลักษณะเหมาจายคนละ 5,000-10,000 บาท
5. คาเดินทางภายในประเทศ
คาเดินทางจากโรงแรมหรือจากที่พักถึงที่ทํางานของที่ปรึกษาชาวตางประเทศ รวม
เหมาจายอยูในคาที่พักและเบี้ยเลี้ยง
ในกรณีที่ปรึกษาตองไปทํางานในที่หางไกลหรือตางจังหวัด ที่ปรึกษามีสิทธิไดรับ
คาใชจายในการเดินทางหรือคาพาหนะ วิธีที่สะดวกที่สุด คือ หนวยงานที่วาจางเปนผูจัดหาพาหนะ ใหที่
ปรึกษาสําหรับใชในการปฏิบัติงาน
สําหรับที่ปรึกษาชาวไทยนั้น การเบิกคายานพาหนะควรอยูภายใตหลักเกณฑ
เดียวกันกับที่ใชกับที่ปรึกษาชาวตางประเทศ
6. คาวัสดุอุปกรณ
คาวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับสํานักงาน (Office Supplies) เชน เครื่องเขียน Diskettes
กระดาษ ฯลฯ ควรเปนการเหมาจาย ขึ้นกับจํานวนคน ปริมาณงาน และระยะเวลาทํางาน ซึ่งปกติจะจายใน
อัตราเดือนละ 10,000-20,000 บาท หากหนวยงานจัดหาใหที่ปรึกษาไดจะสะด วกที่สุด หรือเบิกจายตาม
จริงโดยการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในจํานวนมากเปนครั้งคราว
สวนคาอุปกรณนั้น สวนใหญไดแก เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องใชสํานักงาน ซึ่ง
หากที่ปรึกษาจะตองซื้อหามาเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงานที่หนวยงานที่วาจางจะตองเบิกจายจริง และเมื่อเส ร็จสิ้น
งานแลวจะตองมอบใหแกหนวยงานที่วาจาง หากเปนการทํางานที่ที่ทํางานของที่ปรึกษา คาเสื่อมราคาของ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องใชสํานักงานไดรวมอยูในคาโสหุยของที่ปรึกษาแลว จึงไมควรคิดคาใชจาย แต
อยางไรก็ดี หากเปนรายการที่ที่ปรึกษาจําเปนตองเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานก็สามารถทําได
โดยคิดเปนคาเชาเหมาจายรายเดือน อัตราเดือนละไมเกิน 10,000-20,000 บาท ทั้งนี้ คาเชาและวัสดุที่
กลาวจะขึ้นกับจํานวนเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรดวย
7. คาจัดทํารายงาน
คาจัดทํารายงานสวนใหญเปนคาถายเอกสา ร (หากไมตองการรายงานจํานวนมาก
ซึ่งตองใชเครื่องพิมพ ) จํานวนเงินจะขึ้นกับจํานวนรายงาน และจํานวนหนาของรายงาน ทั้งนี้ คารายงานจะ
ขึ้นกับประเภทและจํานวนรายงาน ซึ่งมีอัตราคารายงานดังนี้
- 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
หนวยงานควรจะจัดหาหรือใหที่ปรึกษาใชเครื่องถายเอกสารได สําหรับการถาย
เอกสารในปริมาณไมมากนักในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมใชเปนการทํารายงาน ทั้งนี้ เมื่อเสร็จงานแลวจะตองมอบ
ใหแกหนวยงานผูวาจาง
9. คาจางเลขานุการ
โครงการยอยสวนใหญอาจจําเปนตองจางเลขานุการหนึ่งคน เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของที่ปรึกษา เชน การติดตอนัดหมาย การชวยถายเอกสาร ฯลฯ อัตราคาจางจะขึ้นกับคุณวุฒิและ
ประสบการณ โดยประมาณ 25,000-35,000 ตอเดือน
10. คาจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอาจมีการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อประหยัดคาใชจายควรจัด
ในสถานที่ของหนวยงานหรือของหนวยราชการอื่น คาใชจายจะขึ้นกับจํานวนครั้งของการสัมมนา จํานวนคน
การจัดเลี้ยง คาเชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ปกติจะจายในลักษณะเหมาจายครั้งละ 400 บาทตอครั้ง
11. คาแปลเอกสาร
โครงการยอยที่ตองการใหมีการทํารายงานฉบับยอเปนภาษาไทย จําเปนตองตั้งงบ
ไวเปนคาแปลเอกสารดวย
12. คาบริการวิชาการ/บริหารโครงการ ไมเกิน 10% ของคาใชจายทั้งสิ้นของโครงการ
หมายเหตุ : คาใชจายนอกเหนือจากเกณฑขางตนอนุโลมใหใชอัตราคาใชจายที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง
(ถามี)
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3 การคํานวณคาตอบแทนบุคลาการ (ตอคน)
คาตอบแทนบุคลาการ (ตอคน) คือ อัตราคาตอบแทนตอเดือน (Billing Rate หรือ Man-Month
Rate) เฉพาะของตน ซึ่งอัตราคาตอบแทนนี้ไดจากอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) คูณดวยตัวคูณอัตรา
คาตอบแทน (Mark Up Factor) คูณดวยระยะเวลาในการทํางาน
*คาตอบแทนบุคลากร (ตอคน) = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) x อัตราคาตอบแทน (Mark – Up
Factor) x ระยะเวลาในการทํางาน

* คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดใหตัวคูณอัตราคาตอบแทน (Mark-Up Factor) กําหนดไวอยูระหวาง 1.430 – 2.640 ขึ้นอยู
กับประเภทของที่ปรึกษาและหลักฐานประกอบตามมติคณะรัฐมนตรี

ซึ่งสามารถสรุปอัตราคาใชจายการจางที่ปรึกษาในการพิจารณา ไดดังนี้

*อัตรานี้เปนอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ซึ่งคํานวณรวมกับ Mark-Up Factor ไวแลว (หนวย : บาท/เดือน)
อัตราเงินเดือน

รายการ
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
(2) กลุมวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ปริญญาตรี
- ประสบการณ 5 – 10 ป
- ประสบการณ 11 – 15 ป
- ประสบการณ 16 – 20 ป
- ประสบการณเกิน 20 ป
(3) กลุมวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
ปริญญาตรี
- ประสบการณ 5 – 10 ป
- ประสบการณ 11 – 15 ป
- ประสบการณ 16 – 20 ป
- ประสบการณเกิน 20 ป

ที่ปรึกษาทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา*

สถาบันของรัฐที่ใหบริการ
งานที่ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.760)

ที่ปรึกษาไมไดทํางานประจํา
ในบริษัทที่ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.430)

กรณีไมมีหลักฐาน*
(Mark-Up Factor 2.475)

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ขอ*
(Mark-Up Factor 2.530)

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ขอ*
(Mark-Up Factor 2.585)

กรณีมีหลักฐานครบ
ทั้ง 3 ขอ*
(Mark-Up Factor 2.640)

41,200 – 55,400
59,000 – 74,800
79,400 – 100,700
106,800

33,500 – 45,000
47,900 – 60,800
64,500 – 81,800
86,800

57,900 – 78,000
82,900 – 105,200
111,600 – 141,600
150,200

59,200 – 79,700
84,800 – 107,500
114,100 – 144,700
153,600

60,500 – 81,400
86,600 – 109,900
116,600 – 147,900
156,900

61,800 – 83,200
88,400 – 112,200
119,100 – 151,000
160,200

54,700 – 72,500
76,700 – 95,900
101,600 – 127,100
134,300

44,500 – 58,900
62,300 – 77,900
82,500 – 103,200
109,100

77,000 – 102,000
107,900 – 134,900
142,800 – 178,700
188,800

78,700 – 104,200
110,300 – 137,900
146,000 – 182,700
193,000

80,400 – 106,500
112,700 – 140,900
149,200 – 186,600
197,200

82,100 – 108,800
115,100 – 143,900
152,300 – 190,600
201,400

85,000 – 108,100
113,300 – 137,500
144,100 – 174,600
183,200

69,100 – 87,800
92,100 – 111,700
117,100 – 141,900
148,900

119,500 – 152,000
159,400 – 193,300
202,700 – 245,500
257,600

122,200 – 155,300
162,900 – 197,600
207,200 – 251,000
263,400

124,900 – 158,700
166,500 – 201,900
211,700 – 256,400
269,100

127,500 – 162,100
170,000 – 206,200
216,200 – 261,900
274,800

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

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

1.
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อัตราเงินเดือน
รายการ
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
(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
(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

หมายเหตุ :

ที่ปรึกษาทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา*

สถาบันของรัฐที่ใหบริการ
งานที่ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.760)

ที่ปรึกษาไมไดทํางานประจํา
ในบริษัทที่ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.430)

กรณีไมมีหลักฐาน*
(Mark-Up Factor 2.475)

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ขอ*
(Mark-Up Factor 2.530)

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ขอ*
(Mark-Up Factor 2.585)

กรณีมีหลักฐานครบ
ทั้ง 3 ขอ*
(Mark-Up Factor 2.640)

72,200 – 107,700
118,400 – 155,400
160,300 – 197,600
205,700

58,600 – 87,500
96,200 – 126,300
130,300 – 160,600
167,200

101,500 – 151,500
166,600 – 218,500
225,500 – 277,900
289,300

103,700 – 154,800
170,300 – 223,400
230,500 – 284,100
295,800

106,000 – 158,200
174,000 – 228,300
235,500 – 290,300
302,200

108,200 – 161,600
177,700 – 233,100
240,500 – 296,500
308,600

81,800 – 119,700
130,900 – 168,600
173,200 – 209,400
217,200

66,500 – 97,200
106,400 – 137,000
140,700 – 170,200
176,500

115,100 – 168,300
184,100 – 237,100
243,500 – 294,500
305,400

117,600 – 172,000
188,200 – 242,400
249,000 – 301,100
312,200

120,200 – 175,800
192,300 – 247,600
254,400 – 307,600
319,000

122,800 – 179,500
196,400 – 252,900
259,800 – 314,200
325,800

45,600 – 61,600
65,300 – 82,500
87,500 – 110,400
117,000

37,000 – 50,100
53,100 – 67,100
71,100 – 89,700
95,100

64,100 – 86,600
91,800 – 116,100
123,000 – 155,200
164,600

65,500 – 88,600
93,900 – 118,700
125,700 – 158,600
168,200

67,000 – 90,500
95,900 – 121,200
128,500 – 162,100
171,900

68,400 – 92,400
97,900 – 123,800
131,200 – 165,500
175,600

75,300 – 143,600
163,500 – 281,600
299,200 – 392,500
415,500

61,200 – 116,700
132,800 – 228,800
243,100 – 318,900
337,600

105,900 – 202,000
229,900 – 396,000
420,800 – 551,900
584,300

108,300 – 206,400
235,000 – 404,800
430,100 – 564,200
597,300

110,600 – 210,900
240,100 – 413,600
439,500 – 576,500
610,300

113,000 – 215,400
245,300 – 422,400
448,800 – 588,700
623,300

109,800 – 219,500
242,900 – 361,300
380,900 – 459,400
481,500

89,200 – 178,300
197,300 – 293,600
309,500 – 373,200
391,200

154,400 – 308,600
341,600 – 508,100
535,600 – 646,000
677,200

157,900 – 315,500
349,100 – 519,400
547,500 – 660,300
692,200

161,300 – 322,300
356,700 – 530,700
559,400 – 674,700
707,300

164,700 – 329,200
364,300 – 542,000
571,300 – 689,000
722,300

42,200 – 59,500
67,400 – 85,900
91,200 – 115,300
121,300

34,300 – 48,300
54,800 – 69,800
74,100 – 93,700
98,500

59,400 – 83,700
94,800 – 120,800
128,200 – 162,100
170,500

60,700 – 85,500
96,900 – 123,500
131,100 – 165,700
174,300

62,000 – 87,400
99,000 – 126,100
133,900 – 169,300
178,100

63,400 – 89,200
101,100 – 128,800
136,800 – 172,900
181,900

55,100 – 71,600
79,900 – 100,300
107,700 – 131,800
139,700

44,800 – 58,200
64,900 – 81,500
87,500 – 107,100
113,500

77,500 – 100,700
112,400 – 141,100
151,500 – 185,400
196,500

79,200 – 103,000
114,900 – 144,200
154,800 – 189,500
200,900

80,900 – 105,200
117,400 – 147,300
158,200 – 193,600
205,200

82,600 – 107,400
119,900 – 150,500
161,600 – 197,700
209,600

82,200 – 109,100
116,500 – 142,000
150,800 – 180,000
187,400

66,800 – 88,700
94,700 – 115,400
122,600 – 146,300
152,300

115,600 – 153,500
163,800 – 199,700
212,100 – 253,200
263,600

118,200 – 156,900
167,500 – 204,200
216,800 – 258,800
269,400

120,700 – 160,300
171,100 – 208,600
221,500 – 264,400
275,300

123,300 – 163,700
174,800 – 213,000
226,200 – 270,100
281,200

* หลักฐานประกอบการพิจารณาคํานวณอัตราเงินเดือนตามตัวคูณคาตอบแทน ประกอบดวย
1) ใบรับรองระบบคุณภาพที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเปนการแสดงวาบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง เชน ระบบ ISO เปนตน
2) มีหลักฐานการมีซอฟแวรที่ถูกกฎหมายสําหรับพนักงานไวใชงานอยางนอยรอยละ 30 ของพนักงานทั้งบริษัท
3) มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลคาไมต่ํากวา 30 ลานบาท ในป
ที่ยื่นขอเสนอ
* รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/12725 เรื่อง หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา ลงวันที่
2 สิงหาคม 2556 ในภาคผนวก
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รายการ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

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

- บุคลากรสนับสนุน เชน ผูชวยนักวิจัย เจาหนาที่ภาคสนาม
เปนตน

1.2 บุคลากรสนับสนุน
(1) บุคลากรสนับสนุน
(2) เลขานุการโครงการ
(3) พนักงานพิมพดีด /เจาหนาที่
บันทึกขอมูล
2. การจางที่ปรึกษาตางประเทศ
คาใชจายบุคลากร
2.1 ที่ปรึกษาตางประเทศ มีวุฒิปริญญาโท
ขึ้นไป สําหรับ กลุมการบริหารจัดการ เชน
ผูจัดการโครงการ เปนตน
- ประสบการณ 11 – 20 ป
- ประสบการณ 21 – 30 ป
- ประสบการณ 30 ปขึ้นไป

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

2.2 ที่ปรึกษาตางประเทศ มีวุฒิปริญญาโท
ขึ้นไป สําหรับดานวิศวกรรม สิ่งแวดลอม
เศรษฐศาสตร การเงิน และสถาปนิก
- ประสบการณ 11 – 20 ป
- ประสบการณ 21 – 30 ป
- ประสบการณ 30 ปขึ้นไป

300,000 – 400,000
350,000 – 600,000
450,000 – 600,000
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ใหหนวยงานพิจารณาเลือกจางที่ปรึกษาไทยที่มี
ความรู ความสามารถในดานที่เกี่ยวของกอน เปนอันดับแรก
แตหากมีความจําเปนและไมอาจจัดจางที่ปรึกษาไทยที่
เหมาะสมได ใหจางที่ ปรึกษาตางประเทศได โดยใชแนวทาง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 (หนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว55 ลง
วันที่ 12 เมษายน 2550)

แนวทาง และหลักเกณฑในการคิดคาจางที่ปรึกษาทั้งโครงการ หรือราคากลางคาจางที่ปรึกษา
การคิดคาจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการประกอบดวยคาใชจาย 2 สวน คือ
1. คาตอบแทนบุคลากร (Remuneration)
2. คาใชจายตรง (Direct Cost)
คาตอบแทนบุคลากร (Remuneration)
คาตอบแทนบุคลากรของทีปรึกษาในการใหบริการเพื่อดําเนินการโครงการ
1 โดยทั่วไปจะใชบุคลากรระดับผูเชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) หลากหลายสาขา ขึ้นอยูกับ
ขนาดและความยากงายของโครงการ ในการเสนอโครงการตองเสนอชื่อผูเชี่ยวชาญ
(Key
Professional Staff) ทุกคน
2 ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะใชเวลาในการทํางานในโครงการแตกตางกันไปแลวแตเนื้องานและ
ปริมาณงานที่แตละคนรับผิดชอบ ซึ่งจะตองประมาณการเปนจํา นวนคน-เดือน (Man-Month)
จํานวนคน-วัน (Man-Day) หรือจํานวนคน- ชั่วโมง (Man-Hour) ของแตงละคนที่จะใชในการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จ
3 ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะมีอัตราคาตอบแทนตอเดือน (Billing Rate หรือ Man-Month Rate)
เฉพาะของตน ซึ่งอัตราคาตอบแทนนี้ไดจากอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) คูณดวยตัวคูณ
อัตราคาตอบแทน (Mark Up Factor)
4 คาบริการของผูเชี่ยวชาญแตละคนในงาน โครงการ คือ จํานวนเวลาทํางานคิดเปนจํานวนคนเดือน (Man-Month) คูณดวยอัตราคาตอบแทนตอเดือน (Billing Rate)
คาใชจายตรง (Direct Cost)
คือ คาใชจายที่นอกเหนือจากคาใชจายบุคลากร ที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ โดยทั่วไปจะ
ประกอบดวย
คาเชาสํานักงาน
คาน้ําคาไฟ
คาติดตอสื่อสาร
คาวัสดุสิ้นเปลือง
คาเดินทาง
คาที่พักและเบี้ยเลี้ยง
คาสํารวจสภาพภูมิประเทศ
คาเจาะสํารวจดิน
คาจัดทํารายงาน
คาจัดทําแบบ
คาจัดทําเอกสารประกวดราคา
คาจัดประชุมสัมมนา
ฯลฯ
1 แนวทางการคิดคาจางที่ปรึกษาทั้งโครงการ หรือ ราคากลางคาจางที่ปรึกษา
คาจางที่ปรึกษาทั้งโครงการจะเปนผลรวมของคาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) กับคาใชจาย
ตรง (Direct Cost) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
เจาของโครงการจะตองแจกแจงหรือกําหนดวาตองการจางที่ปรึกษาเพื่อทํางานอะไร ซึ่งหมายถึงการ
กําหนดวัตถุประสงค และขอบเขตการดําเนินงาน
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ขั้นตอนที่ 2
กําหนดประเภทบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ที่จะเขาดําเนินการโครงการ ถาเจาของโครงการมี
ประสบการณในงานนั้นๆ ก็จะสามารถจัดทําดวยตัวเองได ถาไมมีประสบการณแนะนําใหติดตอบุคลากรของ
ภาครัฐที่มีประสบการณในงานประเภทนั้นกอน ถาไมสามารถหาได แนะนําใหติดตอสมาคมวิชาชีพดานนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 3
หลังจากสามารถกําหนดไดวามีผูเชี่ยวชาญดานไหนบางที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ใหกําหนดวุฒิ
การศึกษาและประสบการณของแตละตําแหนง ซึ่งจะขึ้นอยูกับความยากงายของโครงการ พรอมกับประเมิน
ระยะเวลาการทํางานของแตละคนที่จะใชในการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 4
เมื่อไดกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ พรอมทั้งระยะเวลา
การทํางานของแตละคนแลว ใหใสอัตราคาจางที่ปรึกษาตอเดือน (Man-month Rate) ของแตละคน โดยดู
จากตารางผลการสํารวจอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) และตัวคูณอัตราคาตอบแทน (Mark Up
Factor) เมื่อเอาอัตราคาจางตอเดือนคูณกับ ระยะเวลาการทํางานของแตละคน จะไดคาจางที่ปรึกษาของแต
ละคน ผลรวมคาจางที่ปรึกษาของทุกคนจะเปนคาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ที่ใชในการดําเนิน
โครงการ
ขั้นตอนที่ 5
ในการดําเนินโครงการยังมีคาใชจายอีกสวนหนึ่ง คือ คาใชจายตรง (Direct Cost) ที่จะเกิดขึ้นดังได
กลาวแลว เมื่อรวมคาตอบแทนบุคลากร (Remuneration) กับคาใชจายตรง (Direct Cost) ก็จะเปนคาจางที่
ปรึกษาทั้งโครงการ
การกําหนดสัดสวนคาตอบแทนบุคลากรตอคาใช จายตรง จะขั้นอยูกับลักษณะงาน เพื่อเปนแนวทาง
โดยทั่วไป ลักษณะงานจางที่ปรึกษามีดังนี้ (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 และประสบการณของบุคลากรที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
ลําดับที่
ตําแหนง
วุฒิไมต่ํากวา
ประสบการณไมนอยกวา
บุคลากรหลัก
1
ผูจัดการโครงการ
ปริญญาโท
20
(วิศวกรรมศาสตรทางทะเล/สาขาที่เกี่ยวของ)
2
ผชช .ดานชายฝงทะเลและ ปริญญาโท
15
สมุทรศาสตร
(วิศวกรรมศาสตรทางทะเล/สาขาที่เกี่ยวของ)
3
ผชช.ดานอุทกวิทยา
ปริญญาโท
15
(อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา/สาขาที่เกี่ยวของ)
4
ผชช.ดานแบบจําลอง
ปริญญาโท
15
คณิตศาสตร
(วิศวกรรมศาสตรทางทะเล/สาขาที่เกี่ยวของ)
5
ผชช.ดานชลศาสตร
ปริญญาโท
15
(วิศวกรรมชลศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ)
6
ผชช.ดานระบายน้ํา/
ปริญญาโท
15
ปองกันน้ําทวม
(วิศวกรรมชลศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ)
7
ผชช.ดานวิศวกรรม
ปริญญาโท
15
โครงสราง
(วิศวกรรมโครงสราง)
8
ผชช.ดานปฐพี/ธรณีเทคนิค ปริญญาโท
15
(วิศวกรรมปฐพีฐานราก/ธรณีวิทยา)
9
ผชช.ดานสถาปตยกรรม
ปริญญาโท
15
(สถาปตยกรรม/ภูมิสถาปตยกรรม)
10 วิศวกรสํารวจ
ปริญญาโท
15
(วิศวกรรมสํารวจ)
11 วิศวกรสิ่งแวดลอม
ปริญญาโท
15
(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
12 วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟา
ปริญญาโท
15
(วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟา)
13 วิศวกรประเมินราคา
ปริญญาโท
15
(วิศวกรรมโยธา/กอสราง)
14 ผชช.ดานสิ่งแวดลอม
ปริญญาโท
20
(สิ่งแวดลอม/สาขาที่เกี่ยวของ)
15 ผชช.ดานนิเวศวิทยาทางน้ํา/ ปริญญาโท
15
(วิศวกรรมศาสตร /ทะเล /ชายเลน /สาขาที่
ทะเล
เกี่ยวของ)
16 ผชช.ดานปาชายเลน
ปริญญาโท
15
(วิศวกรรมศาสตร /ทะเล /ชายเลน /สาขาที่
เกี่ยวของ)
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ลําดับที่
ตําแหนง
17 ผชช.ดานคุณภาพน้ํา

วุฒิไมต่ํากวา

ประสบการณไมนอยกวา
15

ปริญญาโท
(สิ่งแวดลอม/สาขาที่เกี่ยวของ)
18 ผชช.ดานเศรษฐศาสตร
ปริญญาโท
15
(เศรษฐศาสตร)
19 ผชช.ดานเศรษฐกิจ-สังคม ปริญญาโท
15
(เศรษฐศาสตร/สังคมศาสตร)
20 ผชช.ดานการมีสวนรวมของ ปริญญาโท
15
ประชาชนและการ
(สังคมศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ)
ประชาสัมพันธ
บุคลากรสนับสนุน
1
วิศวกรผูชวย
ปริญญาตรี
5
(วิศวกรรมศาสตร)
2
นักวิชาการผูชวย
ปริญญาตรี
5
(ตามสาขาหลักผูเชี่ยวชาญ)
3
นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาตรี
5
(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
4
นักวิชาการดานการมีสวน ปริญญาตรี
5
รวมของประชาชน
(สังคมศาสตร/สาขาที่เกี่ยวของ)
5
เจาหนาที่เขียนแบบ
ปวส.
5
6
เลขานุการโครงการ
ปวส.
5
7
เจาหนาที่ธุรการ
ปวส.
5
หมายเหตุ : บุคลากรสนับสนุนทําหนาที่ฝายสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก และงานดานอื่นๆ

ตารางแนวทางการกําหนดสัดสวนคาตอบแทนบุคลากรตอคาใชจายตรงโดยประมาณ
สัดสวน
ลักษณะงานจางที่ปรึกษา
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 แนวทางในการจางที่ปรึกษา
การจางที่ปรึกษาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบการจางที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ
ทั้งนี้ ตามหลักขอ 78 ของระเบียบฯ กําหนดใหเจาหนาที่ซึ่งจะเปนผูกํากับการดําเนินงานของที่
ปรึกษาทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ เพื่อขอความเห็น ชอบในหลักการในความจําเปนที่จะตองวาจางที่
ปรึกษา โดยรายงานจะตองมีเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(2) รางขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะวาจาง
(4) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
(5) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(6) วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่จะตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(7) องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการจางที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย ประธาน
กรรมการ 1 ทาน
(8) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายง านที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่ซึ่งจะเปนผูกํากับการ
ดําเนินงานของที่ปรึกษา รวมกับเจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการจางตามวิธีจางนั้นตอไปได
เจาหนาที่ซึ่งจะเปนผูกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษา หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งเปนผูรับผิดชอบใน
โครงการหรืองานที่จะตองมีการว าจางที่ปรึกษา ดังนั้น จึงตองเปนผูกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษาใหตรง
ตอความตองการของโครงการ เจาหนาที่ผูนี้จําเปนตองมีความเขาใจอยางดีในงานที่จะวาจางที่ปรึกษาให
ดําเนินงาน และตองเปนบุคลากรหลักในการจัดทําราง TOR
2 วิธีการตั้งงบประมาณ
1) คาจางที่ปรึกษาของสวนราชการ กรณีเปนการจางเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูหรือวิชาการ ใหตั้ง
งบประมาณในงบรายจายอื่น สําหรับกรณีเปนการจางที่ปรึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสรางใหตั้งงบประมาณในงบลงทุน
2) คาจางที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนดใหไดรับงบประมาณเปนเงินอุดหนุน ใหตั้งงบประมาณในงบเงิน
อุดหนุน
3 แนวทางในการพิจารณา
1) ตองเปนโครงการทางวิชาการหรือโครงการที่ตองใชเทคโนโลยีเฉพาะหรือเปนโครงการที่ตองใชความ
ชํานาญพิเศษที่หนวยงานไมสามารถดําเนินการได
2) ตองเปนโครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค ภารกิจ วิสัยทัศนของหนวยงาน และมีทิศทางที่สอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของชาติ และตอบสนองนโยบายรัฐบาล
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3) การจางที่ปรึกษาตองเปนไปตามแนวทางการพิจารณาตั้งงบประมาณ รายการคาจางที่ปรึกษา ยกเวน
การจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร
4) ที่ปรึกษางานดานวิชาการของหนวยงานภาครัฐจะตองมาปฏิบัติงานประจําที่หนวยงาน (In House
Consultant) ที่วาจางไมต่ํา กวา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดระยะเวลาของการวาจางที่ปรึกษาแตละ
โครงการ
5) ในกรณีการจางที่ปรึกษาไทยตองเปนที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา สํานักบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง
6) งบประมาณรายการคาที่ปรึกษาที่เบิกจาย ใหไดมาซึ่งครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง ใหตั้งงบประมาณอยูใน
งบลงทุน และคาจางที่ปรึกษาที่เบิกจายไดไดมาซึ่งองคความรูหรือวิชาการ ใหตั้งงบประมาณอยูในงบ
รายจายอื่น ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย ของสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีมีการกําหนด
คาจางที่ปรึกษาเปนสวนหนึ่งของโครงการ ใหแยกรายการคาจางที่ปรึกษาจากโครงการที่จําดําเนินการ
ตางหาก เพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการ
7) เปนโครงการตามอํานาจหนาที่โดยตรง หรือเปนโครงการที่ไดรับมอบหมายเชิงนโยบายที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค ภารกิจ วิสัยทัศนของหนวยงานและมีทิศทางที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของ
กระทรวงและนโยบายรัฐบาล
8) เปนโครงการที่สามารถนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดจริง เพื่อใหผลการจางที่ปรึกษามีความ
คุมคา
9) เปนโครงการที่เขาลักษณะ ดังนี้ (กรณีเดียวหรือหลายกรณีก็ได)
- เปนโครงการสําคัญเพื่อแกไขปญหาของประเทศ
- เปนโครงการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล หรืออยูในความสนใจของสาธารณชน
- เปนโครงการที่ตองใชองคความรูเฉพาะทางหรือมีเทคนิคซับซอน ตองใชความชํานาญพิเศษที่
บุคลากรของหนวยงานไมสามารถดําเนินการไดเอง
ยกเวน การจางที่ปรึกษาดานกฎหมายเพื่อการรางหรือพัฒนากฎหมาย หนวยงานควรใชบริการจากหนวยงาน
ของรัฐที่ใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย เชน สํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
ของรัฐสภา กรมพระธรรมนูญ เปนตน
ทั้งนี้ ใหหนวยงานพิจารณาเลือกจางที่ปรึกษาไทยที่มีความรูความสามารถในดานที่เกี่ยวของกอนเปน
ลําดับแรก แตหากมีความจําเปนและไมอาจจัดจางที่ปรึกษาไทยที่เหมาะสมได ใหจางที่ปรึกษาตางประเทศได
ในกรณี ดังตอไปนี้ (ตามหนังสือสํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่ 12 เมษายน
2550)
1) กรณีเปนการจางที่ปรึกษา โดยใชงบประมาณจากแหลงเงินชวยเหลือหรือเงินกู ซึ่งมีการกําหนด
เงื่อนไขใหพิจารณาจางที่ปรึกษาตางประเทศ
2) กรณีไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังวาไมมีที่ปรึกษาไทยใน
สาขาบริการหรืองานนั้น และไมมีที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐสามารถใหบริการได
3) กรณีเปนการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ
โดยหากไมเปนไปตามกรณีขางตน และมีความจํา เปนตองจางที่ปรึกษาตางประเทศใหเสนอรัฐมนตรี
พิจารณา
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4 วิธีจางที่ปรึกษา
การจางที่ปรึกษา ทําได 2 วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีการคัดเลือก
1) การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง คือ การวาจางตรง (Direct Hiring) เจาะจงเฉพาะตัวบุคคลที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับภารกิจ และเปนบุคคลที่ผูวาจางเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
โดยทั่วไป การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีความเหมาะสมในกรณีดังตอไปนี้
- ผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่ตองการมีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่จะ
ดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางที่มีวงเงินคาจางไมเกิด 2,000,000
บาท
- เปนการจางสถาบันวิชาการของรั ฐ หรือองคกรที่ปรึกษาของรัฐ หรือองคกรที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุนใหดําเนินการจางไดโดยตรง
- เปนการจางที่ตองกระทําโดยดวน หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ และมีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการจางโดยวิธีตกลง
- เปนการจางตามมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ การจางที่ปรึกษาในกรณีการจางตองกระทําโดยเรงดวน หัวหนาสวนราชการจะตองชี้แจงเหตุผล
และความจําเปนให คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดมีการจาง
2) การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คือ การคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและประสบ การณ
เหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ โดยผากระบ วนการคัดเลือกขึ้นทะเบียนใหมีรายชื่อนอยราย เพื่อจะ
เชิญชวนยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและทางดานราคาโดยมีจํานวนไมเกิ น 6 ราย และผานการพิจารณา
คัดเลือกตามหลักเกณฑการตัดสินจากขอเสนอทางเทคนิคที่ดีที่สุดจากบรรดาที่ปรึกษาที่ไดรับการเชิญชวนให
เขารวมแขงขันโดยการยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอทางดานราคา
5 ขั้นตอนปฏิบัติในการจางที่ปรึกษา
1) การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
คณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง จะดําเนินการพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
และจัดทําหนังสือเชิญชวน เพื่อเชิญใหที่ปรึกษารายที่กําหนดใหยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและราคา รวมทั้ง
พิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และเจรจาตอรองราคาคาจา งใหอยูในเกณฑที่
เหมาะสมและประหยัด โดยใชราคาจางจากโครงการที่เคยจางมาแลว หรือโครงการที่หนวยงานอื่นเคยจาง
ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการฯ ตกลงในรายละเอียดของราคารวมและสัญญาจางแลว ใหนําเสนอผูมีอํานาจสั่งจาง
อนุมัติเพื่อจะไดลงนามในสัญญาจางตอไป
2) การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แลวจะดําเนินงานตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้
1) การจัดหารายชื่อที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย
การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาจํานวนหนึ่งให
เหลือนอ ยรายประมาณ 5-7 ราย เพื่อเชิญใหสงขอเสนอดานเทคนิคและดานการเงิน การที่เชิญที่ปรึกษา
จํานวนจํากัดนั้นเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้
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- ที่ปรึกษาตองเสียคาใชจายมากในการจัดทําขอเสนอดานเทคนิค
หากเปน
โครงการใหญคาใชจายจะเปนจํานวนเงินหลายแสนบาท เนื่องจากที่ปรึกษาตองรวบรวมขอมูลและศึกษา
วิเคราะหเบื้องตน ดังนั้น หากเชิญที่ปรึกษามากราย ที่ปรึกษาที่ไดรับเชิญอาจไมยินดีที่จะลงทุนเพื่อเขาแขงขัน
ทั้งนี้ เพราะโอกาสที่จะไดงานลดลงตามจํานวนที่ปรึกษาที่เขาแขงขันอาจไมคุมคาใชจาย
- การพิจารณาขอเสนอด านเทคนิคตองใชเวลาพอสมควร ดังนั้น หากที่ปรึกษาที่
ไดรับเชิญใหสงขอเสนอดานเทคนิคมีจํานวนมากเกินไปจะทําใหการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคไมละเอียด
รอบคอบเทาที่ควร
สําหรับการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ในขั้นแรก คณะกรรมการฯ จะจัดทํารายชื่อที่
ปรึกษาที่อยูในขายที่จะรับดําเนินภารกิจได ซึ่งอาจมีจํานวนมาก 10-20 ราย รายชื่อที่ปรึกษาดังกลาว (Long
List) อาจไดจาก
• การลงแจงความโฆษณาในหนังสือพิมพ ใหที่ปรึกษาที่สนใจแจงความจํานงที่
จะขอเขาแขงขันสงหลักฐานแสดงประสบการณและผลงาน และความพรอม
ขององคกรเพื่อประกอบการพิ จารณา (หากเปนโครงการเงินกูของ
ธนาคารโลก จะตองลงแจงความในหนังสือพิมพทองถิ่นหรือหนังสือพิมพ
หรือวารสารระดับสากลอยางนอย 5 วัน)
• ฐานขอมูลที่ปรึกษาที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการ คัดเลือกและวาจางที่ปรึกษา จะดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาจากรายชื่อ
ทั้งหมดที่ได เพื่อใหเหลือนอยรายจํานวน 5-7 ราย เพื่อจะไดรับเชิญชวนใหสงขอเสนอดานเทคนิคและ
ขอเสนอดานการเงิน
หลักเกณฑที่ใชในการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย โดยทั่วไป ไดแก
1) ประสบการณและผลงานที่เกี่ยวของกับภารกิจที่ตองการวาจางที่ปรึกษา
2) ความพรอมในการรับดําเนินภารกิจ เชน ไมผูกพันกับโครงการอื่นๆ ในชวงเวลา
ที่คาดวาจะเริ่มภารกิจ การรวมมือกับบริษัทตางประเทศ
3) ความเขาในในภารกิจ ประเมินไดจากจดหมายแสดงความจํานงที่เขารับการ
พิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยราย
ขอพิจารณาอื่นๆ ในกรณีที่เปนโครงการเงินกู องคกรที่ใหกูจะมีกฎเกณฑใหเชิญที่ปรึกษาจาก
ภูมิภาคตางๆ เชน อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด และเอเชีย เพื่อกระจายโอกาสใหทั่วถึง
คณะกรรมการฯ ควรประชุมเพื่อพิจารณาผลการคัด เลือก และจัดทําบันทึกการประชุมใหเหตุผลสนับสนุนผล
การคัดเลือก
2) การยื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและราคา
วิธีการเชิญชวนใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอทางดานราคาสามารถทํา
ไดหลายรูปแบบ
• แบบซองเดียว ใหที่ปรึกษายื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนอ
ทางดานราคารวมกันมาในซองเดียว
• แบบทีละซอง ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเทคนิคมาเปนลําดับแรกกอน
แลวเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินไดที่ปรึกษารายที่มีขอเสนอที่ดีที่สุด
แลว จึงเชิญรายดังกลาวใหยื่นขอเสนอทางดานราคาตอไป
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• แบบแยกซอง ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอทางดานเ ทคนิคและขอเสนอทางดาน
ราคามาพรอมกัน โดยแยกออกเปน 2 ซอง
3) การพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค
คณะกรรมการฯ จะกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาตัดสินขอเสนอทางดานเทคนิค โดยมี
กรอบการพิจารณา 3 ดาน คือ ประสบการณของที่ปรึกษา ดานวิธีบริหารและวิธีปฏิบัติงาน และดานบุคลากร
ทั้งนี้ การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวจะดําเนินการกอนเปดขอเสนอของที่ปรึกษาที่ไดยื่นมาแลว สําหรับเกณฑ
การตัดสิน คณะกรรมการฯ จะจัดเรียงลําดับตามขอเสนอที่ดีที่สุด (Ranking) แลวเชิญรายที่มีขอเสนออันดับดี
ที่สุดมาเจรจาตอรองราคาตอไป อนึ่ง สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูจากตางประเทศ จะตองเสนอผลการ
ประเมินขอเสนอทางดานเทคนิคใหแหลงเงินกูพิจารณาและอนุมัติกอนจึงจะดําเนินการเชิญที่ปรึกษารายที่มี
ขอเสนอทางดานเทคนิคดีที่สุดมาเจรจาตอไป
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การจัดทํา TOR
1 ความหมายและความสําคัญของ TOR
Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปวา TOR เปนเอกสารที่กําหนดขอบเขตและรายละเอียด
ของภารกิจที่ผูจัดทํา TOR ตองการใหผูรับจางดําเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่น ๆ ของผูรับจางที่
เกี่ยวของกับภารกิจนั้น ตัวอยางเชน TOR สําหรับการวาจางที่ปรึกษาใหดําเนินการวิเคราะหผลกระ ทบ
สิ่งแวดลอมจะกําหนดขอบเขตของการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ตองศึกษา รวมทั้งระดับความ
ลึกของการศึกษาแตละประเด็น และรายงานตาง ๆ ซึ่งที่ปรึกษาจะตองจัดทําและสงมอบใหผูวาจางในชวงเวลา
ตาง ๆ ตลอดชวงเวลาของการดําเนินภารกิจ ดังนั้น TOR จึงเทียบได กับขอกําหนด (Specifications) ของ
สินคาที่ผูซื้อจัดทําขึ้นสําหรับการจัดซื้อ แตตางกันตรงที่ไมสามารถจัดทําขอกําหนดอยางละเอียดสําหรับผลงาน
การศึกษาหรือบริการทางวิชาการไดเหมือนกับขอกําหนดของสินคา ดังนั้น TOR จึงใหขอกําหนดไดเพียงคราว
ๆ เทานั้น
ความสําคัญของ TOR มีสองประการ :
• ประการแรก TOR มีความสําคัญมากตอคุณภาพของผลงานที่ไดจากที่ปรึกษา TOR จะตองมี
ความชัดเจน และกําหนดประเด็นตาง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะตองวิเคราะหไวอยางชัดเจน TOR ยิ่งมี
ความชัดเจนเพียงใด ยิ่งทําใหการคัดเลือกที่ปรึกษางายขึ้น โปรงใสมากขึ้น และการประเมิน
ปริมาณแรงงานของนักวิชาการสาขาตาง ๆ ที่ตองใชจะใกลเคียงกับความจริงมากยิ่งขึ้น
• ประการที่สอง TOR เปนเอกสารอางอิงที่ใชเปนสวนหนึ่งของสัญญาวาจาง ดังนั้น TOR จึงตองมี
ความชัดเจนเพียงพอตอการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของที่ปรึกษา
นอกเหนือจาก TOR ซึ่งกําหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจแลว ผูวาจางจําเปนตองกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษาไวดวย โดยเสนอแยกตางหากไวในเอกสารขอมูลสําหรับที่ปรึกษา
TOR ที่ดีจะตองไมเปน TOR ที่กวางทั่วไป จนสามารถนําไปใชไดในทุกกรณี ตัวอยางเชน “ประเมิน ผล
กระทบของโครงการที่มีตอคุณภาพน้ําในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง ” แตจะตองเนนเฉพาะประเด็นใหชัดเจนเชน
“ประเมินผลกระทบตอคุณภาพน้ําในคลองบางชัน คลองวง และคลองสี ในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่กองวัสดุ
กอสรางของโครงการ โดยเนนคุณภาพน้ําในเรื่องความขุนในชวงเวลาหลัง จากฝนตก ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ําฝนชะ
ลางวัสดุกอสราง ” ดังนั้น การจัดทํา TOR จึงตองมีการศึกษาวิเคราะหปญหาในเบื้องตนหรือในระดับแนวคิด
ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อบงชี้ปญหามากกวาการหาคําตอบ การศึกษาใชเวลาไมนาน และอาจทําไดโดยการรวม
หารือกับกลุมตาง ๆ เพื่อใหไดมุมมองที่หลากหลายครบถวนสมบูรณที่สุด
2 โครงสรางของ TOR
โดยทั่วไปเอกสาร TOR จะประกอบดวยสวนหรือหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) บทนํา ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
(2) วัตถุประสงคของภารกิจ และผลงานที่ตองการจากที่ปรึกษา
(3) ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา
(4) ขอบเขตการดําเนินงาน
(5) ระยะเวลาการดําเนินงาน
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(6) บุคลากรที่ตองการ
(7) ระยะเวลาการสงมอบผลงาน
(8) การกํากับการทํางานของที่ปรึกษา
(9) หนาที่ความรับผิดชอบของผูวาจาง
(1) บทนํา
บทนําจะใหขอมูลความเปนมาของโครงการและภารกิจที่ตองการวาจางที่ปรึกษา เพื่อใหที่ปรึกษา
เขาใจถึงความจําเปนหรือความสําคัญของภารกิจนี้ และความเชื่อมโยงของภารกิจนี้กับเรื่องอื่น ๆ
(2) วัตถุประสงคของการวาจางและผลงานที่ตองการ
วัตถุประสงคของภารกิจ คือ สิ่งที่ผูวาจางตองการจะบรรจุหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นลง TOR สวนใหญ
มักกําหนดวัตถุประสงคเปนวิธีการ วัตถุประสงค คือ End ไมใช Means ตัวอยางเชน วัตถุประสงคของการ
วาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาปญหาตาง ๆ ในการปรับโครงสรางของกรม การศึกษาปญหาตาง ๆ เปน Means
วัตถุประสงคในกรณีนี้นาจะเปนดังนี้ เพื่อจัดทําแผนปรับโครง สรางของกรม โดยแผนดังกลาวจะตองมีเนื้อหา
สาระหรือองคประกอบดังตอไปนี้ (กําหนดใหชัดเจนวาตองการแผนที่มีลักษณะอยางไร ) วัตถุประสงคใกลเคียง
กับสิ่งที่ตองการจะไดจากที่ปรึกษา แตสิ่งที่ตองการจะไดในกรณีนี้ นอกจากเอกสารรายงานฯ และแผนการ
ปรับโครงสรางของกรมแลว อาจรวมสิ่งอื่น ๆ อีก เชน การฝกอบรม เอกสารอื่น ๆ เปนตน
(3) ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา
ประมวลเสนอสารของปญหาหรือเรื่องที่ตองการใหที่ปรึกษาดําเนินการ บงชี้ประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับปญหา ทั้งนี้ เพื่อสรางพื้นฐานสําหรับการทําความเขาใจในขอบเขตก ารดําเนินงานภายใตภารกิจ
ของที่ปรึกษา สวนนี้ของ TOR ควรเสนอสรุปยอผลการศึกษาวิเคราะหเบื้องตนบงชี้ปญหา รายละเอียดควรให
ไวในภาคผนวกหรือเอกสารแนบ
(4) ขอบเขตของการดําเนินงาน
ควรกําหนดชัดเจนวาการดําเนินงานของที่ปรึกษาตองครอบคลุมประเด็นใดบาง และละเอียดเพียงใด
ทั้งในดานลึกและดานกวาง ทั้งนี้ ตองแนใจวาประเด็นที่จะใหที่ปรึกษาดําเนินงานมีความจําเปนจริง ๆ กับ
ปญหาหลักที่เปนพื้นฐานในการวาจางที่ปรึกษา ยิ่งมากประเด็นยิ่งเสียคาใชจายมากขึ้น
ขอบเขตของการดําเนินงานจะบอกวาตองทําอะไรบาง มิใชบอกวาทําอยางไร แตงานบ างอยางอาจ
จําเปนตองบอกวา ควรทําอยางไร ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานของขอมูล อาทิเชน กําหนดวิธีการสํารวจดิน
วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา วิธีวิเคราะหน้ํา เปนตน
ควรแบงการดําเนินงานเปนงานตาง ๆ ตามขั้นตอนของการดําเนินงาน เชน การสํารวจขอมูลพื้นฐาน
การศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ การจัดทํารายงานฉบับราง การจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการปรับแกรายงานฉบับราง เปนตน
(5) ระยะเวลาการดําเนินงาน
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน โดยแบงเปนระยะตามผลงานในชวงการดําเนินงาน เชน รายงานเริ่ม
งาน (Inception Report) รายงานฉบับกลาง รายงานฉบับราง รายงานฉบับสุดทาย เปนตน
ระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดใหที่ปรึกษาตองมีความเปนไปได (Realistic) สอดคลองกับปริมาณ
งาน และขอจํากัดอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเก็บขอมูลที่ขึ้นกับฤดูกาล โดยทั่วไป ถาระยะเวลาการทํางาน
สั้นจะใชคนมาก ถาระยะเวลาทํางานยาวใชคนนอย กลาวคือ ปริมาณคน-เดือนที่ตองใชจะไมเปลี่ยนแปลง
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(6) บุคลากรที่ตองการ
จะตองกําหนดชัดเจนวาบุคลากรที่ตองการสําหรับภารกิจนี้ จะประกอบดวยผูเชี่ยวชาญหรือ
นักวิชาการดานใดบาง แตละดานจะใชแรงงานเทาใด ปริมาณแรงงานวัดเปนคน-เดือน (Person-Months)
คนทั่วไปมักมีความสับสนในความหายของคน-เดือน งานที่ถูกกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 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 แตเมื่อเอา
เวลาทํางานของแตละคนมารวมกันจะไดเทากับ 36
จะกําหนดสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญที่ตองการไดจากโครงรางของปญหาที่ตองการใหมีการศึกษา
วิเคราะห สวนขอกําหนดในเรื่องประสบการณของบุคลากรจะขึ้นกับระดับความยากงายของประเด็นปญหาที่
จะศึกษา ควรใชคนใหเหมาะสมกับงาน
การประมาณปริมาณแรงงานที่ตองใชขึ้นกับประสบการณของผูจัดทํา TOR และขึ้นกับความคาดหวัง
ถึงระดับความสามารถของที่ปรึกษา คนเกงมากจะใชเวลาทํางานนอยกวาคนเกงนอยกวา ถึงแมคาจางตอเดือน
ของคนที่เกงกวาจะสูงกวาของคนที่เกงนอยกวา แตวง เงินรวมของคนที่เกงกวานาจะต่ํากวาของคนที่เกงนอย
กวา และไดผลงานที่มีคุณภาพดีกวา
วิธีที่ดีที่สุดสําหรับผูจัดทํา TOR ในการประมาณจํานวนคน- เดือน สําหรับที่ปรึกษา คือการประมาณ
การวา ถาผูจัดทํา TOR เปนผูทํางานเองจะตองใชกี่คน- เดือน ถาผูจัดทํา TOR คิดวาที่ ปรึกษาเกงกวาผูจัดทํา
TOR ก็ควรกําหนดปริมาณคน- เดือนใหต่ํากวาที่ประมาณการไว ในการประมาณการปริมาณแรงงานควรใช
ตัวเลขพื้นฐานชั่วโมงทํางาน 176 ชั่วโมงตอคน-เดือน
กําหนดคุณวุฒิและประสบการณของที่ปรึกษาและความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่ตองการ เชน ตองมี
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรได การคิดและพิมพได และความสามารถดานภาษาอังกฤษ เปนตน
อยางไรก็ตาม ปริมาณแรงงานที่เอกสาร TOR กําหนดไวเปนเพียงตัวเลขคราว ๆ ตามการประเมินของ
ผูจัดทํา TOR เทานั้น เพื่อใชในการประมาณราคาคาจาง ตัวเลขปริมาณแรงงานที่ที่ ปรึกษาเสนออาจตางจาก
ตัวเลขของผูจัดทํา TOR ได ในกรณีเชนนี้ฝายใดฝายหนึ่งอาจเขาใจปญหาที่ตองศึกษาไมเพียงพอ
TOR ที่ไมมีตัวเลขปริมาณแรงงาน จะทําใหมีความยุงยากในการประเมินขอเสนอดานเทคนิคที่ปรึกษา
เสนอมา
(7) ระยะเวลาการสงมอบผลงานของที่ปรึกษา
ผลงานของที่ปรึ กษา ไดแก รายงาน คูมือ การฝกอบรม การจัดสัมมนา เปนตน TOR จะตองกําหนด
อยางชัดเจนวาตองการผลงานอะไรบาง ขอกําหนดของผลงานเปนอยางไร (เชน รายงานแตละฉบับจะตองมี
เนื้อหาสาระอะไรบาง) รูปรางหนาตาของผลงานควรเปนอยางไร (Format) กําหนดสงมอบเมื่อไรจํานวนเท าใด
ควรกําหนด Software ที่ที่ปรึกษาจะใชและใหปรึกษาสง Diskette ดวย
โดยทั่วไป รายงานที่ตองการจากที่ปรึกษา ไดแก
• รายงานเริ่มงาน (Inception Report) หลังจากเริ่มงานแลวประมาณ 1-2 เดือน
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนปรับแกแผนงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากที่ไดศึกษา
วิเคราะหเบื้องตนแลว
• รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ประมาณกึ่งกลางชวงเวลาการดําเนินงาน 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 หลังจากที่
ไดรับขอคิดเห็นจากผูวาจางแลว
• รายงานการเสร็จสิ้นภารกิจ (Assignment or Project Completion Report) ใน
กรณีที่มีการวาจางที่ปรึกษาใหดําเนินภารกิจที่ไมใชเปนการศึกษาจัดทํา แผน เชน
วาจางที่ปรึกษาเปนผูเชี่ยวชาญประจําโครงการ วาจางที่ปรึกษาใหจัดการโครงการ
วาจางที่ปรึกษาใหควบคุมงานกอสราง เปนตน
• รายงานความกาวหนา จะขึ้นอยูกับความจําเปนและความตองการของผูวาจาง โดย
อาจจะมีเปนรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได รายงานนี้จะร ายงานถึงความกาวหนา
ของการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเปนระยะ ๆ
(8) การกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษา
เอกสาร TOR ควรใหขอมูลที่ปรึกษาในเรื่องการจัดองคกรของผูวาจาง เพื่อการกํากับการดําเนินงาน
ของที่ปรึกษา กลไกที่จะใชในการประสานงานกับที่ปรึกษา โดยทั่วไป ผูวาจางจ
ะมีเจาหนาที่รวม
(Counterpart Staff) เพื่อประโยชนในการเรียนรูจากที่ปรึกษา (มักตองเรียนรูเอาเอง เพราะที่ปรึกษาจะให
ความสําคัญแกการทํางานตามภารกิจของตนกอน
) ผูประสานงานโครงการหรือผูจัดการโครงการ
คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของที่ปรึกษา (คณะกรรมการกํากับโครงการ)
ระเบียบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งทางปฏิบัติสวน
ราชการมักจะแตงตั้งกรรมการตรวจการจางเปนคนละชุดกับคณะกรรมการคิดเลือกที่ปรึกษา จึงมีปญหา คือ
คณะกรรมการตรวจการจางตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับขอเสนอดานเทคนิ คของที่ปรึกษา รวมทั้งอาจ
ไมทราบรายละเอียดผลการเจรจาที่ทั้งสองฝายไดตกลงกันไวโดยเฉพาะการทําความเขาใจระหวางกันใน
ขอบเขตการปฏิบัติงานและความลึกของขอมูลที่ตองการใหศึกษาและวิเคราะห คณะกรรมการทั้งสองชุดควร
ใชบุคลากรหลักรวมกัน
(9) หนาที่ความรับผิดชอบของผูวาจาง
เอกสาร TOR จะตองกําหนดชัดเจนวา ผูวาจางจะใหอะไรหรือทําอะไรใหแกที่ปรึกษาไดบางจะคิด
คาใชจายหรือไมคิด ถาคิดจะคิดอยางไร
รายการที่ควรพิจารณา ไดแก
• สถานที่ทํางาน เฟอรนิเจอรสํานักงาน เครื่องสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท โทรสาร ยานพาหนะ วัสดุสิ้นเปลืองตาง ๆ
• ขอมูลตาง ๆ ที่จะเปนสําหรับการทํางานของที่ปรึกษา ถาเปนขอมูลของหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ผูวาจางควรรับหนาที่ในการเก็บรวบรวมใหที่ปรึกษาจะประหยัดเวลา
และเงินคาจางไดมาก
• คาใชจายอื่น ๆ เชน การจัดสัมมนา การพิมพเอกสารตาง ๆ
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การพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค
1 หลักเกณฑในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค
ขอเสนอดานเทคนิค (Technical Proposal) เปนเอกสารพื้นฐานที่คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา
ของหนวยงานที่ตองการจางที่ปรึกษาจะใชในการประเมินความเหมาะสมและความสามารถทางดานเทคนิค
ของที่ปรึกษาที่เสนอขอเขารับดําเนินภารกิจตามที่กําหนดไวใน TOR คณะกรรมการฯ จะวิเคราะหและให
คะแนนขอเสนอดานเทคนิค ของที่ปรึ กษาทุกรายที่ไดรับเชิญใหสงขอเสนอดานเทคนิค โดยทั่วไป การให
คะแนนขอเสนอดานเทคนิคควรแบงเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
1) ประสบการณที่ปรึกษา พิจารณาประสบการณที่ผานมาของที่ปรึกษาในแงขององคกรหรือ
บริษัทโดยใหความสําคัญแกประสบการณที่เกี่ยวของและสอดคลองโดยตรงกับงานที่ไดมีการกําหนดไวใน TOR
และประสบการณในประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกับประเทศไทย (เกณฑการตัดสินดานนี้
กําหนดไว 10-20 คะแนน)
หลักเกณฑในการพิจารณาใหคะแนน ดานนี้ โดยทั่วไป จะพิจารณาจากประสบการณของที่ปรึกษาที่
เคยทําในอดีตยอนหลังไมเกิน 5-10 ป โดยพิจารณาจากจํานวนโครงการที่เคยทํา ทั้งโครงการที่สอดคลองกับ
ลักษณะงานตาม TOR และโครงการที่เคยทําในประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกับประเทศไทย
2) วิธีดําเนินงาน พิจารณาคุณภาพของวิธีการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน โดยวัดจากการ
ประเมินความรูความเขาใจของที่ปรึกษาในงานที่ไดมีการกําหนดไวใน TOR ความถูกตองเหมาะสมของ
แผนการ แนวความคิดในการดําเนินงานในแงของระยะเวลาและความเชื่อมโยงของงานต างๆ การจัดวาง
กําลังคนตามชวงเวลาตางๆ ของการดําเนินงาน (Personal Schedule) ระแบบและวิธีการจัดการและบริหาร
การดําเนินงาน จํานวนที่ปรึกษา (man-month) และขอมูลอื่นๆ (เกณฑคะแนนตัดสินดานนี้กําหนดไว 3050 คะแนน)
หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดานวิธีการดําเนินงานนี้ โดยทั่วไป จะพิจารณาจากขอเสนอของที่
ปรึกษาที่เสนอมา โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาไว 3-4 ระดับ คือ
ดีมาก
ชวงคะแนนที่ไดรับคิดเปนรอยละ 80-100
ดี
ชวงคะแนนที่ไดรับคิดเปนรอยละ 70-79
พอใช
ชวงคะแนนที่ไดรับคิดเปนรอยละ 60-69
ต่ํากวาเกณฑ ชวงคะแนนที่ไดรับคิดเปนรอยละ 0-59
(ไมมีขอเสนอ)
3) บุคลากร (ที่ปรึกษาหลัก ) พิจารณาคุณวุฒิและประสบการณของคณะที่ปรึกษาที่เสนอมา
ดําเนินงานที่สอดคลองกับตําแหนง รวมทั้งจํานวน man-month ที่รับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 30-60 คะแนน)
4) ความเหมาะสมในการถาย ทอดความรูและประสบการณใหแกเจาหนาที่ของหนวยงานผู
วาจาง (คะแนนเต็ม 0-10 คะแนน)
5) การมีสวนรวมของเจาหนาที่ไทยในคณะเจาหนาที่ดําเนินงาน (คะแนนเต็ม 0-10 คะแนน)
หลักการพิจารณาใหคะแนน ควรดําเนินการโดยกําหนด คะแนนเต็มสําหรับแตละหัวขอ และควรแบง
หัวขอการพิจ ารณาแตละหัวขอออกเปนหัวขอยอยตางๆ และกําหนดคะแนน เต็มสําหรับแตละหัวขอยอยเพื่อ
สะดวกในการใหคะแนน ตัวอยางเชน คณะกรรมการอาจกําหนดคะแนนเต็มสําหรับหัวขอที่
2 เปน 30
คะแนน และอาจแบงหัวขอที่ 2 เปนหัวขอยอยตางๆ ไดแก
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(1) ความเขาใจของที่ปรึกษาในงานตาม TOR โดยประเมินจากการวิเคราะหปญหาใน
เบื้องตนของที่ปรึกษาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน (Conceptual Framework) คะแนนเต็ม 5
คะแนน
(2) วิธีการดําเนินงาน (Approach and Methodology) คะแนนเต็ม 10 คะแนน
(3) ความละเอียดและความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน คะแนนเต็ม 8 คะแนน
(4) ปริมาณแรงงานของเจาหนาที่ที่จะใชวัดเปนปริมาณ คน-เดือน และของผูเชี่ยวชาญ หรือ
นักวิชาการแตละดานแตกตางกันไปมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบ กับตัวเลขที่ประมาณไวใน TOR คะแนน
เต็ม 5 คะแนน
(5) ความตองการการสนับสนุนตางๆ จากหนวยงานผูวาจางสมเหตุสมผลเพียงใด คะแนน
เต็ม 2 คะแนน
หัวขอที่ 3 กําหนดคะแนนเต็มสําหรับบุคลากรแตละตําแหนง และแบงการพิจารณาสําหรับแตละ
ตําแหนงเปนคุณวุฒิ ประสบการณ และจํานวนคน- เดือนที่รับผิดชอบ เพื่อคํานวณใหคะแนนในกรณีที่มีหลาย
คนในตําแหนงเดียวกัน
หลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดานบุคลากรจะพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้
(1) วุฒิการศึกษา แบงออกเปน 4 ระดับ คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ทั้งนี้ วุฒิการศึกษาสามารถถือเปนประสบการณทั่วไปของที่ปรึกษาไดโดยคิดตั้งแตปที่จบ
ปริญญาตรีเปนตนไป โดยบุคลากรหลักจะตองมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป ขึ้นไป
(2) ประสบการณในสาขาหรือตําแหนงที่นําเสนอ โดยพิจารณาประสบการณจํานวนปที่เคย
ทํางานในตําแหนงที่เสนอมา เชน ตําแหนงผูจัดการโครงการจะพิจารณาประสบการณเฉพาะที่เคยทําใน
ตําแหนงนี้เทานั้น นอกจากนี้ การพิจารณาอาจคํานึงถึงภาษาและความสามารถพิเศษอื่นๆ ได
(3) จํานวน man-month ที่รับผิดชอบจะพิจารณาในกรณีที่มีหลายคนในตําแหนงเดียวกัน
โดยคํานวณตามสัดสวน man-month ที่เสนอมาเปรียบเทียบกับ man-month ของตําแหนงนั้นทั้งหมด
เพื่อความสะดวกในการใหคะแนน แตละหัวขออาจใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน แลวจึงหาคะแนน
เฉลี่ยโดยถวงน้ําหนัก
หลักเกณฑในการตัดสิน คณะกรรมการฯ จะตองกําหนดคะแนนต่ําสุดสําหรับขอเสนอดานเทคนิคดวย
ขอเสนอดานเทคนิคใดที่ไดคะแนนนอยกวาคะแนนต่ําสุดจะไมไดรับการพิจารณา โดยทั่วไป คะแนนต่ําสุดที่
ตองการจะอยูที่รอยละ 70-80 ของคะแนนรวม คะแนนต่ําสุดใหใชคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนที่
ใหโ ดย
กรรมการทุกคน สําหรับความโปรงใสในการใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิค เอกสารและขอมูลเชิญที่ปรึกษาให
ยื่นขอเสนอ จะตองกําหนดคะแนนเต็มสําหรับขอพิจารณาตางๆ ไวชัดเจน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหลักเกณฑ
การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคจะตองมีขึ้นกอนที่ที่ปรึกษาจะสงขอเสนอด านเทคนิค และคณะกรรมการฯ
จะตองแจงใหที่ปรึกษาทุกรายที่ไดรับเชิญใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่ไดรับ
ขอเสนอดานเทคนิคจากที่ปรึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ กอนที่จะไดรับขอเสนอดานเทคนิคจากที่ปรึกษา
แตไมไดแจงใหที่ปรึกษาทุกรายทราบถือวาไมโปรงใสและผิดหลักการคัดเลือกที่ปรึกษา นอกจากนี้ การกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาโดยละเอียดจะตองกําหนดวันกอนเปดซอง และ
จะตองไมมีการแกไขใดๆ เมื่อเปดซองขอเสนอทางดานเทคนิค
ดังนั้น คณะกรรมการจึง จําเปนตองจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและกําหนด
คะแนนเต็มสําหรับหัวขอการพิจารณาตางๆ ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ควรดําเนินการพรอมกันไปกับการ
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คัดเลือกที่ปรึกษาในเบื้องตนเพื่อคัดใหเหลือนอยรายแลวแจงที่ปรึกษาทราบ โดยระบุเกณฑการตัดสินไวใน
หนังสือเชิญชวนดวย
2 วิธีการใหคะแนน
1) การใหคะแนนในรูปแบบคณะกรรมการ
ฝายเลขานุการจะสรุปรายละเอียดขอเสนอทางดานเทคนิค ใหที่ประชุมพิจารณาในแตละประเด็นและ
กรรมการแตละทานจะพิจารณาใหคะแนนโดยประธานคณะกรรมการจะนําผลการใหคะแนนของกรรมการแต
ละคนมาพิจารณาเปรียบเทียบหรื อหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการแตละคนควรสงรายงานแสดง
ความคิดเห็นของตน เพื่อใหเหตุผลสนับสนุนคะแนนของตนที่ได หากพบวากรรมการบางคนใหคะแนนบาง
หัวขอแตกตางมากจากคะแนนของกรรมการคนอื่นๆ ประธานคณะกรรมการควรขอใหกรรมการทานั้นอธิบาย
เหตุผลรวมทั้งใหกรรมการคน อื่นไดแสดงความคิดเห็นดวยจากนั้นประธานคณะกรรมการจะหาคะแนนเฉลี่ย
จากคะแนนของกรรมการแตละคน ที่ปรึกษารายใดที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา รอยละ
80 จะไมไดรับการ
พิจารณาในขั้นตอไป ประธานคณะกรรมการจะทําการบันทึกสรุปผลการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคถึง
หัวหนาหนวยราชการ เพื่อขอความเห็นชอบในการดําเนินการขั้นตอไป ไดแก การเปดซองขอเสนอดานการเงิน
ในกรณีที่ใชการคัดเลือกดวยวิธี Quality and Cost Based Selection และในการเจรจาตอรองกับที่ปรึกษาที่
ไดคะแนนดานเทคนิคสูงสุด ในกรณีที่ใชการคัดเลือกดวยวิธี Quality Based Selection
2) การใหคะแนนตามความเห็นของกรรมการแตละคน
คณะกรรมการแตละคนจะพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค แลวพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑที่
กําหนดไว แลวจัดลําดับที่ปรึกษาเรียงตามลําดับที่ดีที่สุดเสนอที่ประชุม โดยที่ปรึกษาที่ไดอันดับดีที่สุดมี
คณะกรรมการเห็นชอบที่สุด ทั้งนี้ วิธีนี้เปนการจัดลําดับเรียงลําดับที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดีที่สุด
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การพิจารณาขอเสนอดานการเงิน

1 การเปดซองขอเสนอดานการเงิน
1) การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
คณะกรรมการฯ จะดําเนินการเปดซองขอเสนอดานการเงินในกรณีขอเสนอทางดานเทคนิคผานเกณฑ
การตัดสินที่กําหนดไว
2) การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะดําเนินการเปดซองขอเสนอดานการเงินในรายที่มี ขอเสนอทางดานเทคนิคดีที่สุด
เปนลําดับแรก
โดยประธานคณะกรรมการจะเปดซองขอเสนอการเงินตอหนากรรมการทุกคน
ในกรณีที่ใชวิธีการคัดเลือกแบบ Quality and Cost Based Selection ประธานคณะกรรมการจะสง
หนังสือแจงที่ปรึกษาทุกรายที่ผานการพิจารณาดานเทคนิคใหมารวมในการเปดขอเสนอดานการเงิน ณ วัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยใหเวลาที่ปรึกษาเตรียมตัวไมนอยกวา 10 วันทําการ
เมื่อที่ปรึกษาทุกรายมาพรอมกันประธานแจงใหที่ปรึกษาทราบถึงผล การใหคะแนนดานเทคนิค ทั้งนี้
คณะกรรมการจะเขียนคะแนนดานเทคนิคของทุกรายลงบนกระดานใหที่ปรึกษาและผูที่เกี่ยวของเห็นไดชัดเจน
จากนั้นประธานจะนําซองบรรจุขอเสนอดานการเงินที่ไดรับจากที่ปรึกษาทุกรายมาเปดทีละซอง ตรวจความถูก
ตองของตัวเลขและปรับแกตัวเลขทันทีต อหนาที่ปรึกษาทุกคน และใหปรึกษาเจาของขอเสนอการเงินยืนยัน
ความถูกตองของตัวเลขวงเงินตามที่ไดปรับแกใหม
2 การปรับแกตัวเลขวงเงินที่เสนอ
ในการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยวิธี Quality and Cost Based Selection จําเปนตองปรับแกตัวเลข
วงเงินที่เสนอของที่ปรึกษาทุกรายใหมีพื้นฐานเดียวกันเพื่อการใหคะแนน ประเด็นที่พิจารณา ไดแก
(1) สกุลเงินที่เสนอ
ในกรณีที่ตัวเลขวงเงินที่เสนอมีทั้งเงินบาทและเงินสกุลตางประเทศ จําเปนตองปรับตัวเลขวงเงินเพื่อ
หายอดรวมในสกุลเดียว เอกสารเชิญชวนที่ปรึกษาใหยื่นขอเสนอ ดําเนินงาน จําเปนตองกําหนดสกุ ลเงินตรา
ตางประเทศเพียงสกุลเดียว โดยทั่วไป จะใชเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ เปนเกณฑ การปรับตัวเลขวงเงินที่
เสนอ จึงควรปรับเปนสกุลเงินบาททั้งหมด โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของวันกอนเปดซองขอเสนอดาน
การเงินเปนเกณฑ
(2) ภาษี
ที่ปรึกษาแตละรายอาจคิดภาษีตางกัน ตัวเลขวงเงินที่จะใชเปนพื้นฐานในการใหคะแนนดานการเงินไม
ควรรวมภาษี
(3) รายจายบางรายการ
ที่ปรึกษาบางรายอาจไมแสดงรายจายบางรายการที่ควรรวมอยูในสัญญาวาจาง ทั้งนี้ เพื่อตองการให
ตัวเลขวงเงินต่ํา เอกสารเชิญชวนที่ปรึกษาใหยื่นขอเสนอดําเนินงานจะตองกําหนดชัดเจนว า การดําเนินงาน
ของที่ปรึกษาจะประกอบดวยรายจายอะไรบาง
(4) วงเงินรวม
คณะกรรมการฯ จะตองตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขวงเงินอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไดปรับแก
ตัวเลขของรายการตางๆ แลว
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3 การพิจารณาดานคาใชจาย
การพิจารณาขอเสนอดานการเงินเปนการพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายตางๆ ที่ที่ปรึกษา
เรียกรองรวมทั้งวิธีเบิกจายเงินดวย
คาใชจายสําหรับงานบริการที่ปรึกษาจะประกอบดวย คาใชจายสองประเภท ไดแก คาใชจายดาน
บุคลากร (Remuneration) ประกอบดวย บุคลากรหลัก บุ คลากรสนับสนุน และคาใชจายอื่นๆ ที่เบิกจายได
(Reimbursable Expense) คาใชจายดานบุคลากรจะเปนยอดรายจายที่สูงที่สุด อาจสูงถึงประมาณรอยละ
60-70 ของคาใชจายรวม
1) อัตราคาตอบแทนบุคลากรหลัก
อัตราคาตอบแทน (Remuneration)
สําหรับบุคลากรหลักแตละ คนจะขึ้นกับ คุณวุฒิและ
ประสบการณที่ทํางานผานมาในแตละตําแหนง ซึ่งมีหลักเกณฑการพิจารณาอัตราคาตอบแทนดังนี้
1) เงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ไมรวมเงินเพิ่มอื่นๆ
2) เงินสวัสดิการตางๆ ที่ที่ปรึกษาใหแกพนักงาน (Social Charge) เชน วันหยุดพักผอน
ประจําป เงินบํานาญ ฯลฯ คิดเป นรอยละของเงินเดือนพื้นฐาน โดยทั่วไปไมเกินรอยละ
30-45 ของเงินเดือนพื้นฐาน
3) คาโสหุย (Overhead Express) ในการดําเนินงานของที่ปรึกษานอกเหนือจากเงินเดือน
คิดเปนรอยละของเงินเดือนพื้นฐาน โดยทั่วไป ไมเกินรอยละ 60-150 ของเงินเดือน
พื้นฐาน
4) คาบริการหรือกําไรของที่ปรึกษา โดยทั่วไปประมาณไมเกินรอยละ 10 ของยอดรวมของ
(1)+(2)+(3)
อัตราคาจางโดยทั่วไปจะตกประมาณ 2-3 เทาของเงินเดือนพื้นฐาน ดังตัวอยางการคํานวณอัตรา
คาจางสําหรับ Mr. X จากขอมูลดังตอไปนี้
เงินเดือนพื้นฐาน = 80,000 บาท/เดือน
เงินสวัสดิการ
= 25% ของเงินเดือนพื้นฐาน = 20,000 บาท/เดือน
คาใชจายของบริษัท = 118% ของเงินเดือนพื้นฐาน = 94,400 บาท/เดือน
คาบริการ
= 10% ของ (80,000+20,000+94,400) = 19,440 บาท/เดือน
อยางไรก็ตาม โดยที่คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2546 อนุมั ติตามมติ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี คณะที่ 5 โดยเห็นชอบในมาตรการภายใตกลยุทธสงเสริม
กิจการที่ปรึกษาไทย คือ การปรับอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาไทยเพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงกับ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายกําหนด และคาใชจายเพื่อการพัฒนาที่ป รึกษาไทยใหเปนองคกรที่มีความ
เขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศในระยะยาวได โดยการเพิ่มตัวคูณที่ใชในการคํานวณ
อัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาไทย จากเดิม 2.145 เปน 2.64 ซึ่งเปนการปรับอัตราคาสวัสดิการการสังคมจาก
เดิมรอยละ 35 เปนรอยละ 45 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน และคาโสหุยดําเนินการที่เพิ่มขึ้นไดรวมสวนของคา
วิจัยและพัฒนา คาประกันภัยวิชาชีพ และคาลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร ซึ่งไมไดกําหนดไวในโครงสรางเดิม ทั้งนี้
คณะกรรมการรวมภาครัฐและที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมที่ปรึกษาไทยไดกําหนดหลักเกณฑการใชอัตราตอบแทน
เพื่อประสิทธิภาพผลตามเปาหมายของการพัฒนากิจการที่ปรึกษาไทยใหมีความแข็งแกรงมั่นคงและยั่งยืน
สอดคลองกับเหตุผลการปรับและเปนไปตามมาตรฐานสากลดังตอไปนี้
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1) ตัวคูณ 2.64 นี้ใชเฉพาะกับบุคลากรที่ทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา เพื่อ
เปนการจูงใจใหประกอบการใหความสําคัญกับการจัดการใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพประจําและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องตามเจตนารมณ ในการนี้ ผูยื่นเสนอจะตองแสดงหลักฐานการเปนบุคลากรประจํากับบริษัท
พรอมหลักฐานแสดงอัตราเงินเดือนจากการยื่นภาษีตอกรมสรรพากร
บริษัทที่ไดใชตัวคูณ 2.64 เต็ม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ไดรับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ตามที่เสนอขอเพิ่มตัวคูณ
2) มีการประกันทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัท
ในมูลคาไมต่ํากวา 30 ลานบาท ในปที่ยื่นขอเสนอ
3) มีการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแว รเพื่อใชในการดําเนินกิจการ โดยการแสดงหลักฐาน
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรที่ใช
4) หากไมมีหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งมาแสดง คาโสหุยจะถูกลดลงรอยละ 5 ของ
อัตราเงินเดือนตอรายการ ซึ่งรวมกันทั้ง 3 รายการ คาโสหุยมีคาเทากับรอยละ
15 ของอัตราเงินเดือน จะทําใหตัวคูณลดลงเหลือเพียง 2.475
2) ในกรณีที่ใชบุคลากรที่ไมไดทํางานประจํากับบริษัท เชน อาจารยจากมหาวิทยาลัย
คาตัวคูณจะถูกลดลง โดยจะไมไดคาสวัสดิการสังคม (45% ของอัตราเงินเดือน ) และจะไดคาโสหุยเพียงสวน
หนึ่งซึ่งเปนคาการจัดการและความรับผิดชอบ (30% ของอัตราเงินเดือน ) และค าตอบแทนทางวิชาชีพ (10%
ของเงินเดือนรวมคาโสหุยที่ได) โดยสรุปจะไดคาตัวคูณเทากับ 1.430
3) ในกรณีจางบุคลากรใหมเฉพาะโครงการ โดยมีใบยืนยันเขาทํางานโครงการเมื่อไดงาน
จะไดคาสวัสดิการรอยละ 45 ของเงินเดือน เพิ่มจากคาในขอ 2 ซึ่งจะไดตัวคูณเทากับ 1.925
สําหรับแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบอัตราคาตอบแทนของที่ปรึกษาตามที่กลาวสามารถดําเนินการ
ไดโดยตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีสรรพากรมาแสดง สวนในกรณีที่เปน
Consortium หรือ Joint
Venture หรือ Sub Consultant ก็ใหพิจารณาตามเงื่อนไขเหลานี้กับบริษัทซึ่งบุคลากรที่เสนอมาสังกัดเชนกัน
ผลประโยชนและผลกระทบ
• มาตรการการใชตัวคูณ 2.64 เฉพาะกับบุคลากรประจําเต็มเวลากับบริษัทที่ปรึกษา
ที่ผานมาการใหคาตอบแทนที่ปรึกษาไมไดพิจารณาแยกระหวางบุคลากรสังกัดประจํากับบุคลากรที่
ปรึกษาอิสระ โดยเฉพาะอาจารยจากมหาวิทยาลัย ซึ่งการใชบุคลากรนอกสังกัดที่ประจําอยูในองคกรอื่นเหลานี้
จะไมมีคาใชจายดานสวัสดิการสังคมของบุคคลนั้น นอกจากนี้คาโสหุยของการใชบุคลากรที่ ไมไดประจําบริษัท
ก็จะนอยกวาคาโสหุยของบุคลากรประจําบริษัท ทําใหบริษัทที่ปรึกษาทั้งหลายมีแนวโนมไมจางบุคลากรประจํา
ทําใหไมเกิดการพัฒนาและคุณภาพของงานที่ไดก็ไมดีเทาที่ควร การเพิ่มคาตอบแทนที่ปรึกษาโดยการเพิ่มตัว
คูณเงินเดือนจาก 2.145 เปน 2.64 จึงสมควรจะใหเฉพาะบุคลากรประจําเต็มเวลากับบริษัทที่สังกัด อันจะ
เกิดผลทําใหบริษัทที่ปรึกษาสรรหาบุคลากร ที่จําเปนในสายวิชาชีพที่ใหบริการประจําเต็มเวลามากขึ้น และจะ
รักษาที่ปรึกษามืออาชีพที่มีคุณภาพไวเปนบุคลากรในสังกัด ซึ่งจะเปนการสรางงานที่มั่นคงใหแกบุคลากร
วิชาชีพมากขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสงผลดีตอกิจการที่ปรึกษาไทยในระยะยาว
• การมีการนําเสนอใบรับรองการบริหารคุณภาพ ISO
เปนการสนองตอบโดยตรงจากการเสนอขอเพิ่มตัวคูณเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และการที่ปรึกษาได
ISO ก็จะมีความมั่นใจวาที่ปรึกษามีคุณภาพรองรับ ทําใหผลงานที่ไดตามมามีคุณภาพ เชน การประมาณราคา
ในงานกอสรางก็จะมีความถูกตองเหมาะสมมากขึ้น และเพื่อการสงเสริมใหกิจการที่ปรึกษาไทยกาวสูความเปน
- 41 -

มาตรฐานสากลเพื่อการคาเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ทําใหที่ปรึกษาไทยมีคุณภาพงานที่ดีขึ้น มีการวิจัย
และพัฒนาในกิจการวิชาชีพ
• การมีการนําเสนอการประกันทางวิชาชีพ
เปนการดําเนินการที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นใ นการใชบริการที่ปรึกษามากขึ้น และสอดคลองกับ
ความตองการของผูวาจางที่ไดมาตรฐานเปนสวนใหญ ดวยหลักเกณฑนี้ที่ปรึกษาสวนใหญก็จะมีการประกัน
วิชาชีพ ซึ่งจะเปนผลดีทั้งที่ปรึกษาและผูวาจาง
• การใชซอฟแวรที่มีลิขสิทธิ์
วิชาชีพที่ปรึกษาจะมีการใชโปรแกรมซอฟแวรกันอยางกวางขวาง การใหที่ปรึกษาเสนอหลักฐานนี้ก็จะ
เปนการสงเสริมใหที่ปรึกษาใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์และเพิ่มคาตอบแทนเพื่อคาใชจายดานนี้ เปนการสงเสริม
ใหที่ปรึกษาทําถูกกฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
• การใหคาตอบแทนบุคลากรที่ไมไดสังกัดบริษัทที่ปรึกษาแตกตางไปจากบุคลากรที่สังกัด
เปนการใหคาตอบแทนตามขอเท็จจริง เพราะที่ปรึกษาอิสระที่ไมไดสังกัดเปนบุคลากรประจํากับ
บริษัทที่ปรึกษา บริษัทฯ ก็ไมจําเปนตองมีคาใชจายดานสวัสดิการตามกฎหมายและคาโสหุยก็นอยตาม
หลักการสากล
• การใหคาตัวคูณสําหรับบุคลากรจางใหมเฉพาะโครงการต่ํากวาบุคลากรประจํา
คาโสหุยที่เกี่ยวกับบุคลากรที่จางเฉพาะโครงการต่ํากวากรณีจางบุคลากรประจํา แตก็แตกตางจากการ
จางบุคลากรอิสระเพราะมีคาสวัสดิการสําหรับบุคลากรเหมือนบุคลากรประจําดวย ในการนี้ ทําใหบริษัทที่
ปรึกษาจางบุคลากรที่มีคุณภาพอยูประจํากับบริษัทมากขึ้น เปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความ
ชํานาญในรูปกิจการบริษัท ประสบการณจากงานที่ทําจะเปนประสบการณบริษัทอยางแทจริงดวย
• การแสดงเงินเดือนจริงจากการเสียภาษีเพื่อใชเปนฐานตัวคูณ
จะเปนหลักฐาน ที่เปดเผย โปรงใส และใชอางอิงได ซึ่งเงินเดือนจะแสดงความสามารถและความ
ตองการในตลาดอยางแทจริง
2) อัตราคาตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
บุคลากรสนับสนุนทางดานเทคนิค เปนบุคลากรที่จบการศึกษาใหม เชน การควบคุมงาน
โดยมี
ประสบการณทํางานนอยกวา 10 ป แตบางงานบุคลากรส นับสนุนจะมีประสบการณมากกวา 10 ป ทั้งนี้
บุคลากรที่กลาวจะเขามาปฏิบัติงานรวมกับที่ปรึกษาและเจาหนาที่หนวยงาน โดยมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูล
หรือปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากที่ปรึกษา
อัตราคาตอบแทนจากบุคลากรสนับสนุนจะอยูประมาณ 30,000-70,000 บาทตอเดือน โดยขึ้นอยู
กับลักษณะงานของแตละโครงการ
3) คาใชจายอื่นๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่ควรใหแกที่ปรึกษา ไดแก
(1) คาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก
ที่ปรึกษาชาวตางประเทศที่ไมไดมีถิ่นฐานในประเทศไทยมีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยง และที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง
และที่พักที่ปรึกษามี 2 อัตรา คือ อัตราระยะสั้น ซึ่งที่ปรึกษาตางประเทศมาทํางานประเทศไมเกิน 180 วัน
หรือ 6 เดือน มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักไมควรเกิน 60,000 – 90,000 บาทตอเดือน สวนอัตราระยะ
ยาว หมายถึง ที่ปรึกษามาทํางานในปร ะเทศตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักไมเกิน
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60,000 บาทตอเดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและที่พักที่กลาวเปนประเด็นหนึ่งในการเจราจาตอรอง ระหวาง
การเจรจาสัญญา เพื่อใหอยูในอัตราที่เหมาะสม
คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักนี้ ที่ปรึกษาตางประเทศมีสิทธิไดรับทุกวันรวมทั้งวันหยุดในชวงเวลาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย ดังนั้น จํานวนวันที่มีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักจึงมากกวาจํานวนวันทํางาน นอกจากนี้ ที่
ปรึกษาตางประเทศมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักรวมทั้งคาเดินทาง ในกรณีที่ปรึกษาเดินทางไปปฏิ บัติงาน
นอกพื้นที่โครงการ (กรุงเทพมหานคร) เชนเดียวกับที่ปรึกษาไทย
สําหรับที่ปรึกษาคนไทยจะมีสิทธิไดคาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก หากตองไปปฏิบัติงานนอกกรุงเทพมหานคร
ตามอัตราที่ที่ปรึกษาใชภายในองคกร หรืออัตราเดียวกับทางราชการ
(2) คาเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ
คาเครื่องบินของที่ปรึกษาตางประเทศสําหรับการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ จะเบิกไดไมเกินคา
เครื่องบินชั้นประหยัดเต็มราคา และตองบินตรงไมแวะพักที่ใด ทั้งนี้ จํานวนเที่ยวบินจะขึ้นอยูกับการเจรจาที่
เหมาะสม และการเบิกจายรายการที่สามารถทําไดในลักษณะเหมาจายหรือเบิกจายตามจายจริงโด ยกําหนด
จํานวนเที่ยวบินและวงเงินไวเปนเพดานสูงสุด
(3) คาใชจายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ
ที่ปรึกษาชาวตางประเทศควรไดรับคาใชจาย ในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ โดยเหมาจาย
ทั้งนี้ เพื่อเปนคาใชจายดานการทําหนังสือเดินทาง การขอวีซา คาธรรมเนียมการใชสนามบิน คาเดินทางไป
กลับจากสนามบินสูที่พัก คาอาหารระหวางการเดินทาง คาฉีดวัคซีน เปนตน ตัวเลขที่แนนอนควรพิจารณาเปน
กรณีไป เชน ที่ปรึกษาที่มา จากประเทศใกลเคียงควรไดคาใชจายต่ํา กวาที่ปรึกษาที่มาจากประเทศไกล โดย
ปกติจะจายใหในลักษณะเหมาจายคนละ 5,000-10,000 บาท
(4) คาเดินทางภายในประเทศ
คาเดินทางจากโรงแรมหรือจากที่พักถึงที่ทํางานของที่ปรึกษาชาวตางประเทศ รวมเหมาจายอยูในคาที่
พักและเบี้ยเลี้ยง
ในกรณีที่ปรึกษาตองไปทํางานในที่หางไกลห รือตางจังหวัด ที่ปรึกษามีสิทธิไดรับคาใชจายในการ
เดินทางหรือคาพาหนะ วิธีที่สะดวกที่สุด คือ หนวยงานที่วาจางเปนผูจัดหาพาหนะ ใหที่ปรึกษาสําหรับใชใน
การปฏิบัติงาน
สําหรับที่ปรึกษาชาวไทยนั้น การเบิกคายานพาหนะควรอยูภายใตหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชกับที่
ปรึกษาชาวตางประเทศ
(5) คาวัสดุอุปกรณ
คาวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับสํานักงาน (Office Supplies) เชน เครื่องเขียน Diskettes กระดาษ ฯลฯ
ควรเปนการเหมาจาย ขึ้นกับจํานวนคน ปริมาณงาน และระยะเวลาทํางาน ซึ่งปกติจะจายในอัตราเดือนละ
10,000-20,000 บาท หากหนวยงานจัดหาใหที่ปรึกษาไดจะสะดวกที่สุด หรือเบิกจายตามจริงโดยการซื้อ
วัสดุสิ้นเปลืองในจํานวนมากเปนครั้งคราว
สวนคาอุปกรณนั้น สวนใหญไดแก เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องใชสํานักงาน ซึ่งหากที่ปรึกษา
จะตองซื้อหามาเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงานที่หนวยงานที่วาจางจะตองเบิกจายจริง และเมื่อเสร็จสิ้นงานแลวจะตอง
มอบใหแกหนวยงานที่วาจาง หากเปนการทํางานที่ที่ทํางานของที่ปรึกษา คาเสื่อมราคาของเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องใชสํานักงานไดรวมอยูในคาโสหุยของที่ปรึก ษาแลว จึงไมควรคิดคาใชจาย แตอยางไรก็ดี หากเปน
รายการที่ที่ปรึกษาจําเปนตองเชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานก็สามารถทําไดโดยคิดเปนคาเชา
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เหมาจายรายเดือน อัตราเดือนละไมเกิน 10,000-20,000 บาท ทั้งนี้ คาเชาและวัสดุที่กลาวจะขึ้นกับ
จํานวนเครื่องมืออุปกรณและคอมพิวเตอรดวย
(6) คาจัดทํารายงาน
คาจัดทํารายงานสวนใหญเปนคาถายเอกสาร
(หากไมตองการรายงานจํานวนมาก ซึ่งตองใช
เครื่องพิมพ ) จํานวนเงินจะขึ้นกับจํานวนรายงาน และจํานวนหนาของรายงาน ทั้งนี้ คารายงานจะขึ้นกับ
ประเภทและจํานวนรายงาน ซึ่งมีอัตราคารายงานดังนี้
- 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
หนวยงานควรจะจัดหาหรือใหที่ปรึกษาใชเครื่องถายเอกสารได สําหรับการถายเอกสารในปริมาณไม
มากนักในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมใชเปนการทํารายงาน ทั้งนี้ เมื่อเสร็จงานแลวจะตองมอบใหแกหนวยงานผู
วาจาง
(8) คาจางเลขานุการ
โครงการยอยสวนใหญอาจจําเปนตองจางเลขานุการหนึ่งคน เพื่อสนับสนุนการทํางานของที่ปรึกษา
เชน การติดตอนัดหมาย การชวยถายเอกสาร ฯลฯ อัตราคาจางจะขึ้นกับคุ
ณวุฒิและประสบการณ
โดยประมาณ 25,000-35,000 ตอเดือน
(9) คาจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอาจมีการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อประหยัดคาใชจายควรจัดในสถานที่ของ
หนวยงานหรือของหนวยราชการอื่น คาใชจายจะขึ้นกับจํานวนครั้งของการสัมมนา จํานวน คน การจัดเลี้ยง คา
เชาสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ปกติจะจายในลักษณะเหมาจายครั้งละ 400 บาทตอครั้ง
(10) คาแปลเอกสาร
โครงการยอยที่ตองการใหมีการทํารายงานฉบับยอเปนภาษาไทย จําเปนตองตั้งงบไวเปนคาแปล
เอกสารดวย
4) เงินสํารองเผื่อขาด
สําหรับการวาจางที่ปรึกษาภาย ใตโครงการเงินกูและเงินชวยเหลือแบบใหเปลา โดยทั่วไปจะกําหนด
เงินสํารองเผื่อขาด (Contingencies) ประมาณรอยละ 3-10 ของคาใชจายอื่นๆ วัตถุประสงคของเงินสํารอง
เผื่อขาดเพื่อการดําเนินงานเพิ่มเติมในเรื่องที่อาจพบวามีความจําเปนในภายหลัง 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 แตละงวดจะขึ้นกับการสงมอบ
ผลงาน ตัวอยางเชน จายงวดที่ 1 รอยละ 15 ของวงเงินคาจางทั้งหมดภายใน 30-45 วัน หลังจากสงมอบ
รายงานเริ่มงานภายใน 2 เดือนแรกขอ งสัญญา การเบิกจายแบบเหมาจายเปนวิธีที่สวนราชการตางๆ ใชกัน
ทั่วไปในการวาจางที่ปรึกษา เนื่องจากความสะดวกในการบริหารสัญญา และการจายเงินขึ้นอยูกับผลงาน
อยางไรก็ตาม การเบิกจายแบบเหมาจายจะไมเหมาะกับงานที่ไมมีผลงานแนชัด เชน การวาจางผูเชี่ยวชาญให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน เปนตน
2. การเบิกจายตามรายจายจริงผสมกับการเบิกจายแบบเหมาจาย
การเบิกจายเงินตามวิธีนี้ โดยทั่วไป รายจายใหญจะเปนการเบิกจายตามคาใชจายจริง เชน คา
เครื่องมืออุปกรณตางๆ คาเครื่องบิน คาโรงแรมในกรณีที่ไมเหมาจาย คาจัดทําราย งาน คาจัดการสัมมนา ฯลฯ
สวนรายจายรายการเล็กๆ เชน คาโทรศัพท คาวัสดุสิ้นเปลือง จะเปนการเหมาจาย เนื่องจากไมสะดวกในการ
เก็บและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
สําหรับคาจางนั้น จายตามเวลาที่ทํางานจริง โดยที่ปรึกษาจะตองสงบันทึกเวลาการทํางาน (Time
Sheet) ตอผูว าจางทุกสัปดาหหรือทุกเดือนแทแตความเหมาะสม ในเอกสารดังกลาวที่ปรึกษาไมตองแจกแจง
รายละเอียดการทํางานเปนรายชั่วโมง เพียงแคสรุปยอไมเกิน 3-4 บรรทัด การจายคาจางจะคิดตามวันทํางาน
จริง โดยทั่วไป ที่ปรึกษาไมมีสิทธิ์เบิกเงินคาลวงเวลา นอกจากจะไดตกลงกับผู วาจางกอน โดยทั่วไปที่ปรึกษา
จะตองทํางานอยางนอย 8 ชั่วโมงตอวัน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห
การจายคาจางตามเวลาทํางานจริงนั้น จําเปนตองประเมินคุณภาพของผลงานของที่ปรึกษาเปน
ระยะๆ และเหมาะสมที่จะใชในกรณีที่ปริมาณแรงงานที่จะตองใชคิดเปน คน- วัน หรือ คน- เดือน มีความไม
แนนอนสูง อยางไรก็ตาม จําเปนตองกําหนดวงเงินสูงสุดไวในสัญญาดวย
3. ขอดีขอเสียของการเบิกจายเงินทั้งสองวิธี
การเบิกจายเงินทั้งสองวิธีมีทั้งขอดีขอเสีย การเบิกจายเงินแบบเหมาจายเปนวิธีที่งายที่สุดสําหรับการ
บริหารสัญญา แตผูวาจางอาจเสียเปรียบ ที่ปรึกษาสวนใหญมีแนวโนมที่จะเสนอปริมาณงานและราคาในทางสูง
ดังนั้น ถาหากผูวาจางไมตรวจสอบหรือไมสามารถตรวจสอบในระหวางการเจรจาสัญญาไดวา คาใชจายตาม
รายการตางๆ ที่ที่ปรึกษาเสนอนั้น เหมาะสมเปนธรรมพียงใดตอผูวาจาง อาจเสียเปรียบที่ปรึกษาได กลาว คือ
ที่ปรึกษาเอากําไรเกินควร อยางไรก็ตาม การจายเงินแบบเหมาจายจะมีบางรายการที่ที่ปรึกษาจายนอยกวา
ที่ตั้งใจไว และบางรายการที่ปรึกษาจายเกินกวาที่ตั้งใจไว เมื่อหักลบกันแลว ผูวาจางและที่ปรึกษาไมควร
ไดเปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไป
ขอเสียที่สําคัญของก ารเบิกจายแบบเหมาจาย คือ ที่ปรึกษามีแนวโนมที่จะหาทางลดคาใชจายลง ซึ่ง
อาจมีผลกระทบตองาน ในทํานองเดียวกัน หนวยงานที่วาจางมีแนวโนมที่จะขอใหที่ปรึกษาทํางานเกินกวาที่ตก
ลงกันไวเดิม เปนการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจมีปญหาในการดําเนินงานได
สวนการเบิกจายเงินตามวิธีที่สองมีภาระในการบริหารสัญญา และมีความเสี่ยงในดานการจายเงินใหที่
ปรึกษาโดยไมไดผลงานที่ตองการ
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ขอสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ ฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ
งบดําเนินงาน คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา
คาใชจายการเดินทางไปตางประเทศ กองทุน เงินอุดหนุน และรายจายอื่น
1.
2.

3.
4.

1.

2.
3.
4.

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
คาจางที่ปรึกษา ที่ประเมินประมาณรอยละ 50 ขาดความเหมาะสม สามารถประหยัด และดําเนินการเอง
ได ไมควรจางที่ปรึกษาภายนอก ในขณะที่ขอมูลนั้นมีอยูในมือหนวยงาน แตกลับไปจางที่ปรึกษาภายนอก
มาวิเคราะหและดําเนินการ
การจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการในโครงการตางๆ เปนการนําองคความรูของทางราชการไปใหภาคเอกชน /
สถานศึกษานํา ไปใชประโยชนเอง โดยที่ภาครัฐตองเสียคาใชจาย ดังนั้นการจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงาน /
โครงการใดๆ ควรเปนไปตามความตองการของหนวยงานและสามารถนําผลงานไปขยายผลในทางปฏิบัติ
ได ไมควรเปนการจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานตามที่ที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
การจางที่ปรึกษาควรใชกับงานที่มีความซับซอนสูง ซึ่งจําเปนตองใชผูที่มีความรูความสามารถสูง และ
หนวยงานมีงบพัฒนาบุคลาก รอยูแลว ควรจะพัฒนาบุคลากรของหนวยงานแทนการจางที่ปรึกษา เพื่อลด
คาใชจายในการจางที่ปรึกษาซึ่งมีมากขึ้นเปนลําดับ
การจางที่ปรึกษามีผลประโยชนทับซอน เนื่องจากพบวา โดยทั่วไปการจางมหาวิทยาลัยจะเก็บคาบริหาร
โครงการรอยละ 10 – 15 ซึ่งปกติมหาวิทยาลัยจะไดรับการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
อยูแลว นอกจากนั้นบางหนวยงานที่ไดรับคาจางที่ปรึกษาจะไปจางบุคคลใกลชิดมารับงานจางที่ปรึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ควรจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงาน /โครงการตางๆ ที่เปนเรื่องเฉพาะดานซึ่งตองใชความรูความสามารถและ
เทคนิคขั้นสูง และหนวยงานไมมีความพรอมดานองคความรูและบุคลากร โดยเนนใหสามารถนําผล
การศึกษาไปขยายผลในทางปฏิบัติได หากบุคลากร ของหนวยงานมีความเชี่ยวชาญควรดําเนินการเองเพื่อ
ประหยัดงบประมาณและเปนการพัฒน าบุคลากรภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และสรางความ
เขมแข็งของหนวยงานตอไปทั้งนี้ ไมควรจางที่ปรึกษารายเดียวกันดําเนินการในหลายโครงการ และควรใช
ที่ปรึกษารวมกันในการดําเนินงาน /โครงการที่มีรายละเอียดขอมูลเกี่ยวของสัมพันธกันและสามารถใช
ขอมูลการศึกษารวมกั นได เพื่อประหยัดงบประมาณคาจางที่ปรึกษาของหนวยงาน และไมเกิดความ
ซ้ําซอน
การจางที่ปรึกษามีผลประโยชนทับซอน เนื่องจากมีการจางที่ปรึกษาที่เปนอาจารยมหาวิทยาลัยในอัตรา
คาจางที่สูง และเก็บคาบริการทางวิชาการ ซึ่งอาจารยไดรับเงินเดือนประจํา และมหาวิทยาลั ยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณอยูแลว จะเปนการใหประโยชนแกอาจารยมหาวิทยาลัย โดยภาครัฐเสียคาใชจาย
องคการมหาชนมีการจางที่ปรึกษาจํานวนมาก ควรใหบุคลากรของหนวยงานดําเนินการเอง เนื่องจาก
ผูบริหารและบุคลากรมีอัตราเงินเดือนสูง และจะเปนการพัฒนาบุคลากรภายในอง คกรใหมีประสิทธิภาพ
และสรางความเขมแข็งขององคกรตอไป
ไมควรจางที่ปรึกษาดานกฎหมายเพื่อการรางหรือพัฒนากฎหมาย ควรดําเนินการเอง เนื่องจากบุคลากร
ของหนวยงานมีความรูความเขาใจเนื้องานมากกวาบุคคลภายนอก
และสามารถขอใชบริการจาก
หนวยงานที่ใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย เชน สํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรึกษาดานกฎหมาย
ของรัฐสภา กรมพระรัฐธรรมนูญ เปนตน
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นิยามศัพทเฉพาะ
การจางที่ปรึกษา 1 หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและ
ควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
ความหมายที่ปรึกษา ที่กําหนดโดยสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษา 2 หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการเปนที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานการศึกษา สํารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารด วย
เงินงบประมาณ
ความหมายที่ปรึกษา ที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษา (Consultant)3 หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีประสบการณ มีความรูความ
ชํานาญทางวิชาการ และประกอบวิชาชีพใหบริการในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะทางดานเทคนิควิชาการใน
สาขาวิชาชีพตางๆ และตาม ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางในดานตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร การเงิน
บัญชี เศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน ที่ปรึกษาอาจแบงอยางกวางๆ ตามลักษณะของความ
เชี่ยวชาญหรืองานที่ใหบริการ เชน ที่ปรึกษาดานการเงิน ที่ปรึกษาดานองคกร ที่ปรึกษาดานวิ ศวกรรม (หรือ
วิศวกรที่ปรึกษา ) ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม เปนตน คําวา “ที่ปรึกษา ” จึงรวมถึงผู
ประกอบวิชาชีพ (Professionals) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายวิชาชีพตางๆ เชน เศรษฐศาสตร
วิศวกรรมศาสตร เปนตน ซึ่งทํางานวิชาการในองคกรที่ปรึกษา
อาจแบงที่ปรึกษาตามคุณวุฒิและประสบการณไดเปน Junior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษาซึ่งยังมี
ประสบการณไมมากนัก และ Senior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษาอาวุโสที่มีประสบการณนับสิบป
ที่ปรึกษาไทย 4 หมายความวา ที่ปรึ กษาที่มีสัญชาติไทยและไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง
ผูเชี่ยวชาญ(Expert) 5 หมายความวา ผูที่มีความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง เชน ผูเชี่ยวชาญดานการ
คลัง ผูเชี่ยวชาญดานเจาะอุโมงค ผูเชี่ยวชาญเรื่องนก เปนตน ที่ปรึกษาอาจไมใชผูเชี่ย วชาญเฉพาะเรื่องหรือ
เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวยก็ได
ที่ปรึกษาอาจเปนที่ปรึกษาอิสระซึ่งไมเปนลูกจางของบุคคลหรือองคกรใด (สวนใหญเปนผูเกษียณอายุ
แลว) หรือองคกรที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล เชน บริษัทที่ปรึกษา หรือสถาบันวิชาการ เชน สถาบันทางวิชาการ
ของสถาบันการศึกษาตางๆ สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เปนตน งานที่เหมาะสําหรับที่ปรึกษาอิสระ คือ
งานที่มีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษาแนะนํา (Advisor) สามารถทําคนเดียวได และหนวยงานมีปจจัยสนับสนุน
เพียงพอ
0

1
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4

1
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5

ที่มาความหมายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ที่มาความหมายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ที่มาของความหมายศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษา สํานักหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ที่มาของความหมายศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษา สํานักหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ที่มาของความหมายศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษา สํานักหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
การจางที่ปรึกษา
การสงเสริมที่ปรึกษาไทย
ขอ 74 เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลที่ปรึกษาอยูภายใตการ กํากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(2) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(3) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(4) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น และเอกชนผูสนใจ
ขอ 75 การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ ดํา เนินการดวยเงินชวยเหลือ
หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ใหสวนราชการจางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษาหลัก
(Lead Firm) ในการดําเนินงาน เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาวาไมมีที่ปรึกษาไทย
ในสาขาบริการหรืองานนั้น
การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ กวพ. กําหนด เวนแตระเบียบ
นี้กําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจางที่ปรึกษาไทย ใหขออนุมัติตอ กวพ.
สําหรับ การจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ
จะไมจางที่ปรึกษาไทยก็ได
ขอ 76 ภายใตบังคับขอ 75 การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ นอกจากการจางที่
ปรึกษาที่ ดํา เนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่ กําหนด ให ดํา เนินการจางโดยวิธีอื่น จะตองมี
บุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของ จํานวนคน - เดื อน (man-months) ของที่ปรึกษา
ทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางบุคลากรไทยไดใหขออนุมัติ ตอ กวพ.
วิธีจางที่ปรึกษา
ขอ 77 การจางที่ปรึกษากระทําได 2 วิธี คือ
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคัดเลือก
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รายงานขอจางที่ปรึกษา
ขอ 78 กอนดํา เนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุ ทํา รายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ตาม
รายการ ดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(4) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
(5) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(6) วิธีจางที่ปรึกษา และเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(7) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตาม
วิธีจางนั้นตอไปได
กรรมการ
ขอ 79 ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(1) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(2) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ขอ 80 คณะกรรมการตามขอ 79 ใหประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยสี่คน
ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดย คํานึงถึงลั กษณะ
หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปน สําคัญ ในกรณีที่ จําเปน หรือเพื่อประโ ยชนของราชการ ให
แตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอื่น หรือบุคคลอื่นซึ่งเปน ผูชํานาญการในงานที่จะจางที่ปรึกษาอีกไมเกินสองคน
เปนกรรมการดวย และในกรณีจางที่ปรึกษาที่ ดํา เนินการดวยเงินกูใหมีผูแทนจาก สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะดวยหนึ่งคน
ขอ 81 ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ 79 ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให นําความตามขอ
36 มาใชบังคับโดยอนุโลม
วิธีตกลง

ขอ 82 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจาง ตกลงจางรายใดรายหนึ่งซึ่ง
เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
ขอ 83 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) เปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน 100,000 บาท
(2) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว
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(3) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่ตองการมี จํานวนจํากัด
ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน 2,000,000 บาท
(4) เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน ใหดําเนินการจางไดโดยตรง
การจางที่ตองกระ ทํา โดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และมีความ จําเปน ที่จะตอง
ดํา เนินการจางโดยวิธีตกลงก็ใหกระ ทําได โดยหัวหนาสวนราชการจะตอง ทํารายงานชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปน ของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ . ทราบโดยมิชักชา แตอยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีการ
จาง ในกรณีที่ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวาการจางดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวน ให กวพ . มีอํานาจแกไขสัญญา
การจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่ กําหนดไวในระเบียบนี้ได และในการ ทํา สัญญาจางโดย
อาศัยเหตุเรงดวนนี้ สวนราชการจะตอง กําหนด เปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวยวา สัญญาจางดังกลาวจะมีผล
สมบูรณก็ตอเมื่อ กวพ. ใหความเห็นชอบ
ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (2) หรือ (3) กวพ. จะกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ ทํารายงาน
ชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได สําหรับกรณีที่เปนการจางที่มีคางานจางเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด
ขอ 84 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
(2) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจางและเจรจาตอรอง
(3) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา
(4) ใหคณะกรรมการรายง านผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วิธีคัดเลือก
ขอ 85 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยราย
ดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหนา
สวนราชการเห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทําการคัดเลือก
ใหเหลือนอยรายกอนก็ได
ขอ 86 เพื่อใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน
การจางที่ปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ที่ปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองคการระห วางประเทศ หรือลง
ประกาศในหนังสือพิมพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เกี่ยวของ หรือขอความรวมมือจาก
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจางที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(2) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง สวนราชการใดที่มี
รายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลว อาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไม ดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งก็ได
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การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการ ดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ทํา
หนาที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก 6 ราย
เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา
และกรณีที่เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ให ดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินนั้น
ดวย
ขอ 87 ใหสวนราชการออ กหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไวยื่นขอเสนอเพื่อรับงานตามวิธี
หนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
(1) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน 2 ซอง
(2) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ขอ 88 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
(2) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(3) ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ 87 (1) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดี
ที่สุดและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม สําหรับ กรณีที่ใชวิธีตามขอ 87 (2) ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอ
ดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไมไดผ ล ให
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แลวเปดซองขอเสนอดานราคา
ของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดราย
ถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
(4) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา
(5) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ในกรณีที่ใชวิ ธีการยื่นขอเสนอตามขอ 87 (1) หลังจากตัดสินให ทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรับการ
คัดเลือกแลว ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง
สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ใหปฏิ บัติ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม
ขอ 89 การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นไดเปนการ
ทั่วไปใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไว ใหยื่นขอเสนอ
เพื่อรับงาน โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้ คือ
(1) ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน 2 ซอง
(2) ใหคณะกรรมการ ดํา เนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจาร ณาขอเสนอดานเทคนิคของที่
ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ
(3) เปดซองราคาของผูที่ไ ดรับการจัดลําดับ ไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (2) พรอมกัน แลวเลือก
รายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก
(4) หากเจรจาตาม (3) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคา ต่ํารายถัดไปตามลําดับ
เมื่อเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ 88 (4) และ (5)
- 51 -

ขอ 90 การจางที่ปรึกษาเปนรายบุคคลที่ไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค ให ดํา เนินการคัดเลือกที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยขอ 86 และพิจารณาจัดลําดับ และเมื่อสามารถจัดลําดับ ไดแลว ใหเชิญ
รายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา
ขอ 91 การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้
(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 50,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท
(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 100,000,000 บาท
คาจางที่ปรึกษา
ขอ 92 อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง องคประกอบตาง
ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจางอัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง
จํานวนคน – เดือน (man-months) เทาที่ จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน แตทั้งนี้ จะตองไมเกินกวาอัตรา
คาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด (ถามี) ดวย
ในกรณีที่มีความ จําเปน ตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจางตาม
สัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผู ค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และให
ผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่
จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
สําหรับ การจางสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหจายเงิน
คาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได
หลักประกันผลงาน
ขอ 93 การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการ ชําระเงินออกเปนงวด นอกจากการจางที่ปรึกษา
ซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละครั้งในอัตราไม ต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอย
ละสิบของเงินคาจาง เพื่อเปนการประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษ าใชหนังสือ ค้ํา ประกันของธนาคารใน
ประเทศมีอายุการ ค้ําประกันตามที่ผูวาจางจะ กําหนดวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ให กําหนดเปน
เงื่อนไขไวในสัญญาดวย
ขอ 94 กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะตองจายใหแก
รัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม
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เอกสารอางอิง

1. คูมือ แนวทางการคัดเลือกและวาจางที่ปรึกษา ของศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
2. คูม ือ หลักเกณฑ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการคาจางที่ปรึกษา
ของสํานัก
มาตรฐานตนทุนงบประมาณ, พฤษภาคม 2549
3. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ
ราคากลางการจางที่ปรึกษา
4. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505 /ว55 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 เรื่อง การ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาตางประเทศของหนวยงานของรัฐ
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางการใชอัตรา
คาตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
7. คูมือ หลักเกณฑ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2554
8. คูมือ หลักเกณฑ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการคาจางที่ปรึกษา สํานักมาตรฐาน
ตนทุนงบประมาณ พฤษภาคม 2549
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รายชื่อผูจัดทํา

ที่ปรึกษา
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
กรมพัฒนาที่ดิน
5. นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมวิชาการเกษตร
6. นายไกวัล กลาแข็ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมสงเสริมการเกษตร
7. นายวิเชียร แทนธรรมโรจน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมสงเสริมสหกรณ
8. นายชัยรัตน เกื้ออรุณ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
9. นางสาวสุภาพร บงสุนันท
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10. นายฉัตรชัย ประทุมมาลย
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
11. นายบพิตร อมราภิบาล
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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
17. นางสาวสมลักษณ ขุนจันทร
18. นายปรีชา จันทรณิธานศรี
19. นางกุลวดี ภารดวาจ
20. นางสาวฐิติพร วีระประสิทธิ์
21. นายรุงศิริ ประสงค
22. นางทิพวรรณ ฤทธาภัย
23. นางสาวสุภารัตน หิรัญญโสภณ
24. นางไขแสง วิทยาโณทัย
25. นายราชพล หิรัญรักษ
26. นายสุชาติ ผุแปง
27. นางนิภาพร ซีบังเกิด
28. นายนรสิงห แสงบัวเผื่อน
29. นายเฉลียว ศรบุญ
คนควาและเรียบเรียง
1. นายคณาภัทร คุณาพิส
2. นางลลิตา สีพนมวัน
3. นายเทเวศวร ปญญาแกว

หัวหนากลุมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครือขาย
กรมประมง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
กรมประมง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
กรมปศุสัตว
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและงานระบบขอมูล
กรมพัฒนาที่ดิน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กรมพัฒนาที่ดิน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กรมสงเสริมการเกษตร
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
กรมสงเสริมสหกรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
กรมสงเสริมสหกรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
กรมชลประทาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กรมชลประทาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กรมการขาว
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
กรมการขาว
หัวหนากลุมยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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4. นายวุฒิพงษ กลอมผอง
5. นางสาวเขมิสรา ถวยทอง

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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