คู่มือ แนวทางการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทาโดย ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมชลประทาน

คานา
ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กรมชลประทาน ได้จัดทาหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขึ้น เพื่อใช้สาหรับเป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาจัดทางาน/โครงการ โดยรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกั บ หลักเกณฑ์และสิ่งจาเป็นที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน โดยคาดหวังว่าคู่มือ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการทางานที่เกี่ยวข้องตามสมควร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน

สารบัญ
เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ
การกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
การกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสารับ แผนงาน/โครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 คาจากัดความ
2 ประเภทที่ปรึกษา
3 แนวทางทั่วไปในการว่าจ้างที่ปรึกษา
4 การเลือกจ้างที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
5 ความจาเป็นในการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
6 หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
1 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
1) การคิดค่าบริการที่ปรึกษา
2) หลักการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
3) แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทน
4) ข้อจากัดในการนาแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
2 แนวทางการใช้อัตราเงินเดือนพื้นฐาน
1) อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทย
2) อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
3) อัตราค่าตอบแทนอื่น
3 การคานวณค่าตอบแทนบุคลากร (ต่อคน)
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการหรือราคากลางจ้างที่ปรึกษา
ค่าตอบแทนบุคลากร (Remunertion)
ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)
แนวทางการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษา
1 แนวทางในการจ้างที่ปรึกษา
2 วิธีการตั้งงบประมาณ
3 แนวทางการพิจารณา
4 วิธีจ้างที่ปรึกษา
5 ขั้นตอนปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา
การจัดทา TOR
1 ความหมายและความสาคัญของ TOR
2 โครงสร้างของ TOR

หน้า
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8
9
9
9
14
15
17
18
18
20
20
20
22
22
25
25

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
การพิจารณาข้อเสนอแนะทางเทคนิค
1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
2 วิธีการให้คะแนน
การพิจารณาข้อเสนอด้านการเงิน
1 การเปิดซองข้อเสนอด้านการเงิน
2 การปรับแก้ตัวเลขวงเงินที่เสนอ
3 การพิจารณาด้านค่าใช้จ่าย
4 การพิจารณาด้านการเบิกจ่าย
ภาคผนวก
อัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

หน้า
29
31
32
32
32
37
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การกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ
การกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
เกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ให้ดาเนินการจัดทารายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคา
กลางจ้ างที่ ป รึ ก ษา กลุ่ ม วิ ช าชี พ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ของส านั ก งานบริ ห ารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง
การกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบุคคลากรด้าน ICT
เกณฑ์ราคากลางในการจ้างบุคลด้าน ICT ดังต่อไปนี้
- ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ
- ค่าจ้างบุคลากรในการบารุงรักษาระบบ
- ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ
- ค่าจ้างบุคลากรในการติดตั้งระบบ
ให้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายละเอี ย ดให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ราคากลางจ้างที่ ป รึก ษา กลุ่ ม วิช าชี พ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
การกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือครุภั ณ ฑ์คอมพิ วเตอร์ ที่ใช้ประกอบการ
พัฒนาโปรแกรม และการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้เกณฑ์ราคาดังต่อไปนี้
1. ครุภัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์ ใช้ห ลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.mict.go.th/view/1/
ราคากลาง
2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ใช้หลักเกณฑ์การกาหนดราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรม
ประยุกต์ ของดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเผยไว้แพร่บนเว็บไซต์ http://www.mict.go.th/comprice/
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมได้ น า และสามารถใช้ ระบบประเมิ น ราคางานพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บไซต์
http:// ni3.mict.go.th/ictestimate01/
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. เกณฑ์การประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเมินราคาโดยมีหลักเกณฑ์การคานวณแบบตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ใช้ข้อมูลของการพัฒนาในอดีตมาคานวณค่าคงที่ต่าง โดยถอดเป็น
ฟังก์ชั่นงาน และคานวณจากค้าบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ตรงในการจัดซื้อซอฟต์แวร์สาเร็จรูป และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบนั้นๆ
ราคางานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์รวมถึงค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ด้วย
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
- ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
- ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
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หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสาหรับ แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คำจำกัดควำม
กำรจ้ำงที่ปรึกษำ หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
ที่ปรึกษำ หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถให้บริการเป็น
ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษา สารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ด้วยเงินงบประมาณ
ที่ปรึกษำ (Consultant) หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความ
ชานาญทางวิชาการ และประกอบวิชาชีพให้บริการในการให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิควิชาการ
ในสาขาวิช าชีพต่างๆ และตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ว่าจ้างในด้านต่างๆ เช่น วิ ศวกรรมศาสตร์
การเงินบัญชี เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ที่ปรึกษาอาจแบ่งอย่างกว้างๆ ตามลักษณะของ
ความเชี่ยวชาญหรืองานที่ให้บริการ เช่น ที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษาด้านองค์กร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
(หรือวิศวกรที่ปรึกษา) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น คาว่า “ที่ปรึกษา” จึงรวมถึง
ผู้ประกอบวิชาชีพ (Professionals) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายวิชาชีพต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งทางานวิชาการในองค์กรที่ปรึกษา
อาจแบ่งที่ปรึกษาตามคุณวุฒิและประสบการณ์ไ ด้เป็น Junior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษา
ซึ่งยังมีประสบการณ์ไม่มากนัก และ Senior Consultant หมายถึง ที่ปรึกษาอาวุโสที่มีประสบการณ์นับสิบปี
ที่ป รึ กษำไทย หมายความว่า ที่ป รึกษาที่มี สั ญ ชาติไทยและได้จดทะเบี ยนไว้กับ ศูน ย์ข้อ มูล ที่
ปรึกษากระทรวงการคลัง
ผู้เชี่ยวชำญ(Expert) หมายความว่า ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญลึกเฉพาะเรื่อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การคลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านเจาะอุโมงค์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนก เป็นต้น ที่ปรึกษาอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
หรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยก็ได้ ที่ปรึกษาอาจเป็นที่ปรึกษาอิ สระซึ่งไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลหรือ
องค์กรใด (ส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณอายุแล้ว) หรือองค์กรที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทที่ปรึกษา หรือ
สถาบันวิชาการ เช่น สถาบันทางวิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ สถาบันเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย
เป็ น ต้ น งานที่ เหมาะส าหรั บ ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระ คื อ งานที่ มี ลั ก ษณะเป็ น งานให้ ค าปรึก ษาแนะน า (Advisor)
สามารถทาคนเดียวได้ และหน่วยงานมีปัจจัยสนับสนุนเพียงพอ
2 ประเภทที่ปรึกษำ
ประเภทของที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. สถำบันของรัฐ ได้แก่ สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันทางวิชาการของรัฐ หรือองค์กรที่
ให้บริการงานที่ปรึกษา
2. บริษัทที่ปรึกษำ (เอกชน) ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษานิติบุคคล ซึ่งทางานเต็มเวลา (Full Time)
3. ที่ปรึกษำอิสระ (บุคคล) ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทางานประจาในบริษัทหรือ
สถาบันของรัฐ โดยมีข้ อได้เปรียบในการจ้างที่สามารถดาเนินการได้เร็วกว่าการว่าจ้างที่ปรึกษา
นิติบุคคลและมีอัตราค่าตอบแทนต่ากว่า
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทุกประเภทจะต้องจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
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3 แนวทำงทั่วไปในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
1) ลักษณะของงำนที่ปรึกษำ
งานที่ จั ด ว่ าเป็ น งานที่ ป รึ ก ษา ได้ แ ก่ งานบริห ารทางวิ ช าการ ซึ่ งไม่ ใช่ งานประจ า อั น ได้ แ ก่
งานประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
2) การควบคุมและจัดการการก่อสร้าง
3) การศึ ก ษาวิ เคราะห์ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง เพื่ อ จั ด ท านโยบาย แนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
แผนการดาเนินงานในระดั บต่างๆ สร้างความเข้าใจในปัญหา ตัวอย่างเช่น การจัดทา
แผนปรั บ โครงสร้ างขององค์ก ร การแปรรูปรัฐ วิส าหกิ จ การท าแผนหลั กการพั ฒ นา
เศรษฐกิจสังคมของพื้นที่เฉพาะ การจัดทาแผนหลักในการพัฒนาทรัพยากรน้าในพื้นที่ลุ่ม
น้าหนึ่ง การจัดทาระบบการดาเนินธุรกิจและระบบการจัดการด้านการเงินขององค์กร
เป็นต้น
4) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อจัดทาแผนการลงทุนดาเนินโครงการ
5) การตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม เช่น ปัญหาอาคารร้าว ปัญหา
... น้าท่วม
6) การจัดการและบริหารโครงการ (ซึ่งไม่ใช่โครงการก่อสร้าง)
7) การสารวจรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เช่น การจัดทาแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์
8) การจัดทาแผนหลักและการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมูล
เพื่อการจัดการ (Management Information System) จะเห็นได้ว่า งานที่ปรึกษามีขอบเขตที่กว้าง งานที่มี
ลักษณะเป็นงานประจา เช่น การถ่ายภาพทางอากาศ การสารวจพื้นที่เพื่อการออกโฉนดที่ดิน เป็นต้น ไม่จัด
ว่าเป็นงานที่ปรึกษา ถึงแม้หน่วยงานของรัฐอาจว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เป็นผู้ดาเนินงานงานประจาประเภทนี้ก็
ตาม ข้อควรสังเกตอีกประการหนึ่ง ถึงแม้การ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการควบคุมและจัดการงานก่อสร้าง จะจัดว่าเป็นงานที่ปรึกษา
ก็ตาม แต่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ได้แยกงานสองประเภทนี้ออกจากงานที่ปรึกษาอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจาก
มีการกาหนดค่าจ้างสาหรับงานทั้งสองประเภทนี้ในอัตราที่แน่นอน คิดเป็นร้อยละของโครงการ
2) ควำมจำเป็นในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
การว่าจ้างที่ปรึกษามีความจาเป็นในกรณีดังต่อไปนี้
1) หน่ ว ยงานไม่ มี เจ้ าหน้ า ที่ ที่ มี ค วามสามารถในสาขาวิ ช าชี พ ที่ ต้ อ งการเพี ย งพอ หรื อ
จาเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้หลายด้าน หรือเจ้าหน้าที่มีจานวนไม่เพียงพอที่จะดาเนินงานได้เอง
2) หน่ วยงานต้อ งการข้อคิดเห็ นจากที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Second Opinion)
ซึ่งเสนอความเห็นได้อย่างอิสระและปราศจากอคติ เพื่อพิจารณาประกอบกับข้อคิดเห็นของ
บุคคลภายใน สาหรับเรื่องที่มีความสาคัญในระดับสูง หรือเพื่อให้การวิเคราะห์ปัญหามีแนวคิดที่แตกต่างจาก
แนวคิดในกรอบราชการ
3) หน่วยงานไม่ต้องการเพิ่มกาลังคน ทั้งนี้เนื่องจากงานนั้นมีเป็นครั้งคราว หรือหน่วยงานไม่
สามารถเพิ่มกาลังคนได้ เนื่องจากข้อจากัดในด้านอัตรากาลังอย่างไรก็ตาม การว่าจ้างที่ปรึกษาจะต้องคานึงถึง
การใช้บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และจะต้องคานึงถึงการพัฒนา
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ความรู้ ความสามารถของบุคลากรพร้อมในหลายด้าน แต่อาจขาดผู้ที่มีประสบการณ์มากพอที่จะเป็นหั วหน้า
คณะทางาน หรือขาดผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4 กำรเลือกจ้ำงที่ปรึกษำอิสระหรือที่ปรึกษำนิติบุคคล
การว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ มีข้อดีตรงที่การว่าจ้างทาได้เร็วกว่าการว่าจ้างที่ปรึกษานิติบุคคลและอัตรา
ค่ าตอบแทนต่ ากว่า โดยทั่ ว ไปส าหรั บ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถระดั บ เดี ย วกั น อั ต ราค่ าตอบแทน
(Remuneration) ของที่ปรึกษาอิสระไม่สังกัดองค์กรใด จะต่ากว่าอัตราค่าตอบแทนของที่ ปรึกษาที่เป็นนิติ
บุคคลมาก (อัตราค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน บวกค่าใช้จ่ายหรือค่าโสหุ้ย และกาไร) ทั้งนี้ เพราะที่ปรึกษา
อิสระมีค่าโสหุ้ย (Overhead Costs) ต่ากว่าที่ปรึกษานิติบุคคลมาก เมื่อเทียบกับที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล
บริษัทที่ป รึกษาเอกชนจะมีค่าโสหุ้ ยค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพื้นฐาน ค่าโสหุ้ ยของ
บริษัทเอกชนจะตกประมาณ 1.5-2.5 เท่าของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพื้นฐาน ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่า
โสหุ้ย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อเสนอโครงการ ค่าเช่าหรือค่าเสื่อมราคาของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ถึงแม้การว่าจ้างที่ปรึกษา
อิสระจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่มีข้อจากัดตรงที่ไม่สามารถจะใช้สาหรับภารกิจที่ต้องการที่ปรึกษาหลาย
คนทางานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น โดยทั่วไป การว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระจะมีความเหมาะสมในกรณีที่ภารกิจที่จะ
ให้ ที่ ป รึ ก ษาด าเนิ น งานต้ อ งการที่ ป รึ ก ษาเพี ย งคนเดี ย ว ลั ก ษณะของงานประเภทนี้ ได้ แ ก่ การว่ า จ้ า ง
ผู้ เชี่ ย วชาญให้ ท าหน้ าที่ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า (Advisor) แก่ เจ้ า หน้ าที่ ในหน่ ว ยงานหรื อ ให้ ท าการศึ ก ษา
วิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือที่ปรึกษาอื่นที่หน่วยงานได้ว่าจ้างมา การว่าจ้าง
ที่ปรึกษาอิสระหลายๆ คนให้มาทางานร่วมกันจะยุ่งยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเพิ่มภาระในการคัดเลือกที่
ปรึกษาและบริหารสัญญา และเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการดาเนินภารกิจได้ หากกลุ่มที่ปรึกษาอิสระมีปัญหา
ในด้านการประสานงานการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทที่ปรึกษา (ถึงแม้ว่า ภารกิจที่ว่าจ้างจะใช้
ที่ปรึกษาเพียงคนเดียว) มีข้อดีตรงที่ที่ปรึกษาจะได้รับการสนับสนุนในการดาเนินงานด้านต่างๆ จากองค์กร
ต้ น สั ง กั ด เช่ น ด้ า นข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด ท ารายงาน ด้ า นการเขี ย นแบบ เป็ น ต้ น ท าให้ ก ารด าเนิ น งานมี
ประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนตัวที่ปรึกษาทาได้ง่ายกว่า หากที่ปรึกษาที่บริษัทส่งมาไม่มีความสามารถ
เพียงพอ
5 ควำมจำเป็นในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำต่ำงประเทศ
ถึงแม้นโยบายของรัฐบาลต้องการให้ใช้ที่ปรึกษาไทย แต่การว่าจ้า งที่ปรึกษาต่างประเทศอาจมีความ
จาเป็นในบางกรณี ได้แก่
1) โครงการที่ใช้เงินกู้จาเป็นต้องเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรี เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องใช้ที่
ปรึกษาไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาไทยมีสิทธิเข้าแข่งขันเช่นกัน
2) งานที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงหรืองานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งที่ปรึกษาไทยยังมีความชานาญและ
ประสบการณ์ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น การออกแบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ งานออกแบบเขื่อน
ขนาดใหญ่ งานออกแบบอุ โ มงค์ ร ถไฟใต้ ดิ น งานสร้ างสะพานข้ า มแม่ น้ าที่ มี ค วามยาวมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานแขวน
3) งานด้าน Institutional Planning หรือ Management Planning ซึ่งเป็นงานของโครงการต่างๆ
ภายใต้การปฏิรูปภาครัฐบาล งานประเภทนี้ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในต่างประเทศ
เช่น ที่อังกฤษ นิวซีแลนด์
บริษั ท ที่ ป รึ กษาต่ างประเทศเรี ย กค่ าตอบแทนในอัต ราที่ สู งมาก ทั้ งเจ้ าหน้ าที่ ที่ เป็ น คนไทยและ
ชาวต่างชาติ สาหรับ ที่ป รึกษาที่มีป ระสบการณ์ บริษัทที่ ปรึกษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ที่
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ปรึก ษาด้านการเงิน การจั ด การ และกฎหมาย จะเรีย กค่ าตอบแทนของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ ต่ากว่า 700,000 1,200,000 บาทต่อเดือน บริษัทที่ปรึกษาไทยจะเรียกค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูงใน
ระดับเดียวกันในอัตราระหว่าง 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อเดือน ขึ้นกับประสบการณ์ (เงินเดือนพื้นฐาน
ระหว่าง 80,000 ถึง 250,000 บาท) ถ้ามีประสบการณ์น้อย อัตราค่าตอบแทนจะต่ากว่านี้มาก เช่น 50,000 150,000 บาทต่อเดือน (เงินเดือนพื้นฐานระหว่าง 20,000 - 60,000 บาท) ดังนั้น การว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ต่างประเทศจึงต้องพิจ ารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าอย่างรอบคอบจุดแข็งของที่ป รึกษาไทย คือ
ความรู้ความเข้าใจในคนไทย เมืองไทย และระบบการทางานของไทยดังนั้น ทางเลือกที่ดีน่าจะเป็น Joint
Venture ระหว่างที่ ป รึ ก ษาไทยกับ ที่ ป รึก ษาต่างประเทศ เพื่ อ ให้ ค วามรู้แ ละประสบการณ์ ข องที่ ป รึกษา
ต่างประเทศเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานมากที่สุด
6 หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ
(ตามมติ ครม. วันที่ 10 เมษายน 2550)
การที่ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศในการดาเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นเงินจานวนมากในแต่ละปี ประกอบกับปัจจุบันนักวิชาการไทยจานวนมากมี
ความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและกิจกรรมด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การประหยั ดงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการส่ งเสริมและพัฒ นางานด้านการเป็นที่
ปรึกษาของนักวิชาการไทย สมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ดังนี้
1) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือกจ้างที่ปรึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเป็นลาดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของหน่วยงานผู้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด แต่หากมีความจาเป็น และไม่อาจ
จั ด จ้ างที่ ป รึ ก ษาไทยที่ เหมาะสมได้ ให้ จ้ างที่ ป รึ ก ษาต่ า งประเทศได้ ในกรณี ดั งต่ อ ไปนี้ โดยให้ เป็ น ความ
รับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานผู้ดาเนินการที่จะจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็นการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งแหล่งเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้กาหนดเงื่อนไขให้พิจารจ้าง
ที่ปรึกษาต่างประเทศด้วย
1.2 กรณีได้รับ การยืน ยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังว่าไม่มีที่
ปรึก ษาไทยในสาขาบริก ารหรืองานนั้ น และไม่มีที่ ป รึกษาของมหาวิทยาลั ยของรัฐ
สามารถให้บริการได้
1.3 กรณีเป็นการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
ในต่างประเทศ
2) ในกรณีที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นตามข้อ 1 และมีความจาเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้เสนอ
รัฐมนตรีพิจารณา
3) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ หรือได้แจ้งผล
การคัดเลือกให้ ที่ป รึกษาต่างประเทศทราบก่อนวันที่ 22 ตุล าคม 2544 (ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ ก ารจ้ างที่ ป รึ ก ษาที่ ได้ ป รับ ปรุงใหม่ แจ้ งตามหนั งสื อ ส านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี
ด่วนมาก ที่ นร 0205/ว212 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544 เรื่องหลักเกณฑ์การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ และการ
จ้างที่ปรึกษาไทย) ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือการแจ้งผลการคัดเลือกต่อไป
ได้ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วน
ที่เกี่ยวข้องด้วย
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หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
1 แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
1) การคิดค่าบริการที่ปรึกษา
การคิดค่าบริการที่ปรึกษาในประเทศไทย โดยหลักมีรูปแบบเหมือนสากลทั่วไป มีการคิดอยู่ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่างาน เช่น ร้อยละของมูลค่างานก่อสร้างในอาคารทั่วไป หรือ
ร้อยละของวงเงินที่ที่ปรึกษาทางการเงินจัดการให้ เป็นต้น
วิธีที่ 2 คิดจากค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง วิธีนี้เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยสากลและ
เป็น วิธีการที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒ นาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC) และองค์กรระหว่างประเทศนิยมใช้ และเป็นวิธีการตามระเบียบ
พัสดุว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษาของประเทศไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแนวทางการส่งเสริมกิจการที่ปรึกษา
ไทยในมาตรการการเพิ่มค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 นั้น เป็นการ
พิจารณาตามการคิ ดค่าบริการแบบนี้ กล่าวคือ ค่าบริการที่ปรึกษาจะประกอบด้วยค่าตอบแทนบุคคลากร
(Remuneration) และค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)
1.1) ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)
- ในการให้บริการที่ปรึกษาโครงการ โดยทั่วไปจะมีการใช้บุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญ
(KeyProfessional Staff) หลากหลายสาขา ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของโครงการ
ในการเสนอโครงการ ที่ปรึกษาจะต้องเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) ทุก
คนพร้อมประวัติ ซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคล การศึกษา และประสบการณ์ ในข้อเสนอทาง
วิชาการ (Technical Proposal)
- ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะใช้เวลาในการดาเนินงานในโครงการแตกต่างกันไป แล้วแต่
เนื้องานและปริมาณงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งจะมีการประมาณออกมาเป็นจานวนคนเดือน (Man-Month) จานวนคน-วัน (Man-Day) หรือจานวนคน-ชั่วโมง (Man-Hour)ของ
แต่ละคนที่จะใช้ในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
- ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะมีอัตราค่าตอบแทน (Billing Rate) เฉพาะของตน ซึ่งอัตรา
ค่าตอบแทนนี้ ได้มาจากอัตราเงินเดือน (Basic Salary) คูณ ด้วยตัวคูณ อัตราค่าตอบแทน
(Mark Up Factor) ซึ่ ง ตั ว คู ณ นี้ เป็ น สาระส าคั ญ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ให้ เพิ่ ม จากเดิ ม ที่
กระทรวงการคลังเคยกาหนดไว้ ที่ 2.145 เป็น 2.64 อันจะเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทน
ของที่ปรึกษาเพิ่มจากเดิม ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญที่มีเงินเดือนประจาในอัตรา 100,000
บาท อัตราค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญท่านนี้คือ 214,500 บาท ในอัตราเดิม จะเพิ่มเป็น
อัตราใหม่ 264,000 บาท เป็นต้น
- ค่าบริการของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านในงานโครงการก็คือ การนาเอาจานวนเวลา คิด
เป็นจานวนคน-เดือน คูณด้วยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และค่าตอบแทนบุคลากรที่ปรึกษา
(Remuneration) โดยรวม ก็ คื อ ผลรวมของค่ า บริ ก ารแต่ ล ะท่ า นในโครงการตั ว คู ณ
ค่ า ตอบแทน (Mark Up Factor) นี้ มี พื้ น ฐานมาจากการคิ ด รวมค่ า สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
(SocialCharges) ค่าโสหุ้ย (Overhead) และค่าวิชาชีพ (Professional Fee) กับเงินเดือน
พื้นฐาน (Basic Salary) ของที่ปรึกษาโดยคิดเป็นร้อยละของเงินเดือนพื้นฐาน ซึ่งมีสูตรการ
คิดดังนี้
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Mark Up Factor = ((Basic Salary + Social Charges + Overhead)*Fee)/Basic
Salary ซึ่งตัวคูณเดิมคือ 2.145 ได้รับการปรับเป็น 2.64 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าสวัส ดิการสั งคม (Social Charges) เป็ นภาระค่าใช้จ่ายที่บ ริษั ทที่ ป รึกษาต้องจัด
ให้แก่พนักงานประจาอยู่ในรูปสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ และภาระตามกฎหมาย เช่น ค่าจ้าง
ที่บริษัทต้องจ่ายให้ในวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักผ่อนประจาปี วันลากิจ และวันลา
ป่วย เงินชดเชยเมื่อออกจากงาน เงินบาเหน็จ เงินตอบแทนประจาปี เงินประกันส่วนบุคคล
และเงิน กองทุน สารองเลี้ ยงชีพ เป็นต้น ซึ่งตามมติที่ให้ ปรับค่าตัวคูณ อัตราเงินเดือนจาก
2.145 เป็ น 2.64 นั้ น เป็ นการปรับ ค่ าสวัส ดิก ารสั งคมจากเดิม ร้อ ยละ 35 ของเงินเดือ น
พื้นฐานเป็นร้อยละ 45 ของเงินเดือนพื้นฐาน
- ค่าโสหุ้ยของการดาเนินการ (Overhead) เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปของการประกอบธุรกิจ
ซึ่งไม่ส ามารถคิดเป็ น ของโครงการหนึ่งโครงการใดโดยตรงได้ เช่น เงินเดือนหรือค่า จ้าง
ผู้บริหาร พนักงานธุรการ และพนักงานอื่นๆ ที่ไม่สามารถไปคิดโดยตรงในโครงการได้ ค่าเช่า
ส านั ก งาน ค่ า อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ส านั ก งาน ค่ า เสื่ อ มราคา ค่ า ใช้ จ่ า ยสิ้ น เปลื อ ง ค่ า วั ส ดุ
สิ้ น เปลื อ ง ค่ า พิ ม พ์ ค่ า ใบอนุ ญ าตต่ า งๆ ค่ า เดิ น ทางและค่ า ชนส่ ง ทั่ ว ไป ค่ า ประกั น ภั ย
ค่าติดต่อสื่อสารในสานั กงาน ค่าส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา ค่าจ้างตัวแทน ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยธนาคาร ค่าจ้างทนาย ค่าจ้างตรวจสอบบัญชี ค่าฝึกอบรมและ
พัฒ นาบุ คลากร (Human Resource Training and Development) ค่าวิจัยและพัฒ นา
(Research and Development) แ ล ะ ค่ า ป ร ะ กั น ท า ง วิ ช า ชี พ (Professional
IndemnityInsurance) ฯลฯ แต่เดิมคิดค่าโสหุ้ยเป็นร้อยละ 60 ของเงินเดือนพื้นฐาน ได้รับ
การปรับเป็นร้อยละ 95 ของเงินเดือนพื้นฐาน ซึ่งในส่วนเพิ่มนี้ ร้อยละ 15 เป็นการเพิ่มเพื่อ
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร (Human Resource Development) ค่ า วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
(Researchand Development) แ ล ะค่ าป ระกั น วิ ช าชี พ (Professional Indemnity
Insurance) ซึ่งแต่เดิมไม่ได้คิดรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจการ
ที่ปรึกษาอย่างแท้จริง
- ค่ า วิ ช าชี พ ที่ ป รึ ก ษา (Professional Fee) ยั ง คงไว้ ที่ ร้ อ ยละ 10 ตามเดิ ม ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
1.2) ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกิดขึ้น
ในการดาเนินงานโครงการ
2) หลักการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา
การปรับอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 4 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงที่บริษัทที่ปรึกษามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องสวัสดิการสังคมและค่าโสหุ้ยในการประกอบ
กิจการ ซึ่งตัวคูณอัตราเงินเดือนที่กาหนดไว้ในอดีตไม่ได้ครอบคลุมรวมถึงวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม
กิจการที่ปรึกษาไทยเพื่อให้มีการพัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้ น และมีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาประเทศ
และลดการพึ่งพาที่ปรึกษาต่างชาติ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการปรับปรุงองค์กรและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ จึงได้กาหนดแนวทางในการใช่ค่าตอบแทนอัตราใหม่ โดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี้
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(1) สร้ างและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ให้ อ ยู่ ป ระจ ากั บ องค์ ก รเพื่ อ
ปฏิบัติงานที่ ปรึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเชี่ยวชาญชานาญการในวิชาชีพ หลักการนี้มุ่งหวังให้
บริษัทที่ ปรึกษาสร้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางานประจาเต็มเวลากับบริษัท
(2) พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการสร้างระบบคุณภาพให้เป็นที่เชื่อถือ
และ ยอมรับในระดับสากล ในปัจจุบันมีระบบคุณภาพมาตรฐานสากลที่รัฐบาลส่งเสริมให้กิจการของ
ไทยนามาใช้ เช่น ระบบคุณภาพ ISO เป็นต้น
(3) พัฒนาและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานอย่างถูกกฎหมาย โดยเฉพาะการใช้ซอฟแวร์
ที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย
(4) มีการประกันวิชาชีพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดจากการประกอบวิชาชีพ
3) แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทน
บริษัทที่ปรึกษาจะได้รับอัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษาที่เสนอในแต่ละตาแหน่งตามอัตราใหม่ที่ กาหนดไว้
2.64 เท่าของอัตราเงิน เดือน บริ ษั ทที่ป รึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอทางด้านราคาพร้อมหลั กฐานการ เป็น ที่
ปรึกษาประจากับบริษัทและหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทครบทุกด้าน ดังนี้
(1) ที่ปรึกษาประจาทางานเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาที่เป็นพนักงาน
ประจาเต็ม เวลา (Full Time) และมีระยะเวลาปฏิบัติงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 6 เดือน การเสนอที่
ปรึกษาหลักจะต้อง แสดงหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 หลักฐานบุคคล ประกอบด้วย
- หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจาเต็มเวลากับบริษัทที่ปรึกษา โดยมี ระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 6 เดือน
- หนั งสือแสดงอั ตราเงินเดือนที่นาไปใช้เป็นเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ใน การคิด
ค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นหลักฐานแสดงการยื่นชาระภาษีเงินได้ต่อ กรมสรรพากร ที่สามารถแสดง
ความเป็นพนักงานประจาของบริษัท (แบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 เฉพาะบุคคลที่เสนอเท่านั้น
พร้อมใบปะหน้าและ ใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร)
ประเภทที่ 2 หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
- ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดง ว่าบริษัทมี
การพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น
- มีหลักฐานการมีซอฟแวร์ ที่ถูกกฎหมายส าหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อยร้อย ละ 30
ของพนักงานบริษัท
- มี ใบรั บ รองการประกั น วิ ช าชี พ (Professional Indemnity Insurance) ของ บริษั ท ใน
มูลค่าไม่ํากว่
ต่ า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ หากบริษัทที่ปรึกษาไม่สามารถแสดงหลักฐานตามประเภทที่ 2 ตัวคูณจะปรับ ลดตาม
กรณีต่างๆ ดังนี้
หลักฐานบริษทั
กรณีที่ 1 มีหลักฐานครบทั้ง 3 ข้อ
กรณีที่ 2 มีหลักฐานเพียง 2 ข้อ
กรณีที่ 3 มีหลักฐานเพียง 1 ข้อ
กรณีที่ 4 ไม่มีหลักฐาน

ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน
2.640
2.585
2.530
2.475

หมายเหตุ
ค่าโสหุ้ยถูกตัดออกร้อยละ 5
ค่าโสหุ้ยถูกตัดออกร้อยละ 10
ค่าโสหุ้ยถูกตัดออกร้อยละ 15
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(2) ที่ป รึกษาที่ไม่ได้ทางานประจาในบริษัทที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษาจาก
สถาบั น ของรั ฐ ที่ ป รึ กษาที่ กล่ าวข้างต้น ไม่ ได้ ท างานประจากับ บริษั ท ดังนั้น บริษั ท จึงไม่มี ภ าระในด้ าน
สวัสดิการสังคม (Social Charges) และมีค่าโสหุ้ยที่ใช้สาหรับบุคคลนั้นเพียงบางส่วนเป็นค่าการจัดการและ
การรับผิดชอบในที่นี้คิดให้เป็น 30% ของอัตราเงินเดือน และได้ค่าตอบแทนวิชาชีพ 10% ของเงินเดือนรวม
ค่าโสหุ้ยที่ได้รับ ทาให้ค่าตัวคูณสาหรับที่ปรึกษาที่ไม่ได้ทางานประจาเต็ มเวลาเป็น 1.43 เท่าของเงินเดือน
พื้นฐาน (หากคิดตามหลักการปฏิบัติของ ADB จะให้ค่าโสหุ้ย 25% ของเงินเดือน และค่าตอบแทนวิชาชีพ
15% ของเงินเดือนรวม ค่าโสหุ้ยที่ได้รับ รวมเป็นตัวคูณ 1.438) ทั้งนี้ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐาน
อัตราค่าตอบแทนที่เคย ได้รับและสามารถอ้างอิงได้มาแสดง
สาหรับ กรณี สถาบั น ของรัฐที่ให้ บริการงานที่ปรึกษา สถาบันดังกล่ าวไม่มีภ าระด้านค่าสวัสดิการ
ส่วนค่าโสหุ้ยของการดาเนินงานบางส่วนจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ เช่น ค่าสานักงาน ค่าอุป กรณ์เครื่องใช้
สานักงาน ค่าน้า ค่าไฟ ค่าวิจัยและพัฒนา ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ดังนั้นหลักการคิดตัวคูณ
อัตราค่าตอบแทนสาหรับสถาบันของรัฐ จะให้ค่าโสหุ้ย 60% ของเงินเดือน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการองค์กร
ค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใบอนุญาตต่างๆ ค่าประกันการประกอบวิชาชีพ และค่าเดินทาง และค่า
ขนส่ง รวมทั้งค่าตอบแทนวิชาชีพ 10% ของเงินเดือนรวมค่าโสหุ้ ยที่ได้รับ ทาให้ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน
สาหรับที่ปรึกษาจากสถาบันของรัฐเท่ากับ 1.76 ในการเสนองานจะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
1) หลักฐานการจ้างที่สามารถนามาคานวณเป็นอัตราเงินเดือนพื้นฐานได้ เช่น ที่ปรึกษาใน
โครงการ ในอดีต เป็ น ต้น (ถ้ าหากไม่ส ามารถน าหลั กฐานมาแสดง ให้ ใช้อัตราเงิน เดือ นของบุค ลากรที่ มี
คุณสมบัติเท่า เทียมกันภายในบริษัทมาแสดง)
2) หนังสือรับรองการชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของที่ปรึกษาแต่ละคน
- ในกรณี บ ริ ษั ท ที่ ป รึกษาที่ เสนองานและได้รับ การคั ด เลื อ กมีก ารยื ม ตั ว ที่ ป รึก ษาที่ มี
คุณสมบัติ เหมาะสมกับตาแหน่งจากบริษัทอื่น ให้ใช้หลักฐานอัตราเงินเดือนจากบริษัทที่สังกัดมาแสดง
- ในกรณีที่ปรึกษาอิสระสามารถอ้างอิงอัตราเงินเดือนจากงานในลักษณะเดียวกันที่เคย
ได้รับ
4) ข้อจำกัดในกำรนำแนวทำงกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ
ข้อจากัดในการคิดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการหรือราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา คือ ยังขาดข้อมูล อัตรา
เงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) และขาดเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการคิดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ประกอบ กับ
การคิดค่าจ้างในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 119 ซึ่งเป็ นอัตราทีํากว่
่ต่ าความเป็นจริง จึงได้มีการศึกษา สารวจอัตราเงินเดือนพื้นฐาน
และ ทบทวนตัวคูณอัตราค่าตอบแทน พร้อมทั้งรวบรวมอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาในต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ
กับ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทย
2 แนวทำงกำรใช้อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน (Basic Salary)
1) อัตรำค่ำจ้ำงที่ปรึกษำไทย
ข้อมูล อัตราเงิน เดือนพื้ น ฐาน (Basic Salary) ของ 5 กลุ่ ม วิช าชี พ ประกอบด้ วย กลุ่ ม วิช าชี พ
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเงินและงานวิจัย โดยแยกระดับวุฒิ
การศึกษาเป็ น ระดับ ปริญ ญาตรีโทและเอก ยกเว้นกลุ่มวิช าชีพสถาปัตยกรรมมีเฉพาะระดับปริญ ญาตรีที่
ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล ประสบการณ์การทางานของแต่ละกลุ่มวิชาชีพแยกเป็นรายปีตั้งแต่
จบใหม่จนถึง 30 ปี และมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ในที่นี้ได้จัดแบ่งช่วงประสบการณ์ออกเป็นช่วง ช่วงละ 5 ปี เริ่ม
จากปีที่ 5 ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบวิชาชีพน่าจะมีประสบการณ์พอที่จะเริ่มเป็นที่ปรึกษาระดับแรก ตัวเลขที่แสดง
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ในตารางใช้เป็น แนวทางในการตั้งงบประมาณเท่านั้น ในการยื่นข้อเสนอด้านราคาของแต่ละโครงการบริษัทที่
ปรึกษาจะต้อง แสดงหลักฐานการเป็นพนักงานประจาทางานเต็มเวลากับบริษัท หลักฐานอัตราเงินเดือน และ
หลักฐานอื่นๆ ตามแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทน
การจัดแบ่งจานวนปีของประสบการณ์ของที่ปรึกษาออกเป็นช่วงๆ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นสาหรับผู้
ที่มีความสามารถสูงและมีประสบการณ์ตรงในงานนั้นๆ แต่มีอายุการทางานน้อยกว่า สามารถคิดอัตราค่าจ้าง
เท่ากันหรือมากกว่าคนที่มีอายุการทางานมากกว่าได้
อัตราเงินเดือนพื้น ฐานของสาขาอื่นๆ นอกเหนือจาก 5 กลุ่มวิชาชีพข้างต้น ให้ เทียบเคียงจาก
อัตรา เงินเดือนของบุคลากรจากงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน การพิจารณางบประมาณส าหรับการจ้ างที่
ปรึกษาไทย ให้เป็นไปตามประสบการณ์ของที่ปรึกษา โดยแบ่งเป็นอัตราค่าจ้างสาหรับ
- บุคลากรหลัก เช่น ผู้จัดการโครงการ/หัวหน้าโครงการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิจัย เป็นต้น
- บุคลากรสนับสนุน เช่น ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เป็นต้น
อัตรำเงินเดือนพื้นฐำนกลุ่มวิชำชีพวิศวกรรม
ปริญญำตรี
ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

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

ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

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

ปริญญำโท
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ปริญญำเอก
ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน (บำท/เดือน)
48,300 – 61,400
64,400 – 78,100
81,900 – 99,200
104,100 – 126,200
132,400 – 160,400
168,300

อัตรำเงินเดือนพื้นฐำนกลุ่มสถำปัตยกรรม
ปริญญำตรี
ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

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

อัตรำเงินเดือนพื้นฐำนกลุ่มวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)
ปริญญำตรี
ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

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

12
ปริญญำโท
ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

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

ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน (บำท/เดือน)
46,500 – 68,000
74,400 – 95,800
98,400 – 119,000
123,400 – 143,600
150,600 – 175,800
181,900

ปริญญำเอก

อัตรำเงินเดือนพื้นฐำนกลุ่มวิชำชีพกำรเงิน
ปริญญำตรี
ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

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

ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

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

ปริญญำโท
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ปริญญำเอก
ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน (บำท/เดือน)
62,400 – 124,700
138,000 – 205,300
216,400 – 261,000
273,600 – 330,600
346,700 – 419,700
440,300

อัตรำเงินเดือนพื้นฐำนกลุ่มวิจัย (ภำคเอกชน)
ปริญญำตรี
ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

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

ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

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

ประสบกำรณ์
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
มากกว่า 30 ปี

อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน (บำท/เดือน)
46,700 – 62,000
66,200 – 80,700
85,700 – 102,300
106,500 – 124,000
128,500 – 158,400
153,100

ปริญญำโท

ปริญญำเอก
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2) อัตรำค่ำจ้ำงที่ปรึกษำต่ำงประเทศ
ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยงานพิ จารณาตามความจาเป็น
และ เหมาะสมสาหรับอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศให้พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การ
ปฏิบั ติงานในฐานะที่ป รึกษาในตาแหน่งที่ว่าจ้าง โดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษา (Billing Rate)
ที่เคยได้ ป ฏิ บั ติงานในตาแหน่ งที่ ป รึ กษาส าหรับ โครงการอื่น หรืออั ตราค่าตอบแทนในการจ้างที่ ป รึกษา
ต่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด ที่ปรึกษาต่างประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรีขึ้นไป สาหรับกลุ่มบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการ โครงการ เป็นต้น
ประสบกำรณ์
11 – 20
21 – 30
30 ปี ขึ้นไป

อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน (บำท/เดือน)
300,000 – 450,000
450,000 – 600,000
550,000 – 660,000

ที่ ป รึ ก ษาต่ า งประเทศมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริญ ญาตรี ขึ้ น ไป ส าหรั บ ด้ านวิ ศ วกรรม สิ่ งแวดล้ อ ม
เศรษฐศาสตร์ การเงิน สถาปนิก
ประสบกำรณ์
อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน (บำท/เดือน)
11 – 20
300,000 – 400,000
21 – 30
350,000 – 600,000
30 ปี ขึ้นไป
450,000 – 600,000
หมายเหตุ : ประสบการณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศให้เริ่มนับจากประสบการณ์ในการทางานใน
ตาแหน่งที่ ปรึกษานั้นๆ
ส่ว นใหญ่ การจ้างที่ ป รึกษาต่างประเทศ เป็ นการจ้างจากเงินนอกงบประมาณ เช่น เงิน กู้ เงิน
ช่ ว ยเหลื อ จากต่ างประเทศ และหากหน่ ว ยงานภาครัฐ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งตั้ งงบประมาณจ้ างที่ ป รึ ก ษา
ต่างประเทศ ขอให้ พิจารณาโดยใช้แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 (หนังสือสานัก
เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550) คือ
1. ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือกจ้างที่ปรึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้อง
ก่อน เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
หรือ ข้อบังคับของหน่วยงานผู้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด แต่หากมีความจาเป็น และไม่อาจ
จั ด จ้ าง ที่ ป รึ ก ษาไทยที่ เหมาะสมได้ ให้ จ้ างที่ ป รึกษาต่างประเทศได้ ในกรณี ดั งต่อ ไปนี้ โดยให้ เป็ น ความ
รับผิดชอบของ หัวหน้าหน่วยงานผู้ดาเนินการที่จะจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็นการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งแหล่งเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้กาหนดเงื่อนไขให้พิจารณาจ้าง
ทีป่ รึกษาต่างประเทศด้วย
1.2 กรณี ได้ รั บ การยื น ยั น เป็ น หนั ง สื อ จากศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษากระทรวงการคลั ง ว่ า ไม่ มี
ที่ป รึ กษา ไทยในสาขาบริการหรืองานนั้ น และไม่มีที่ป รึกษาของมหาวิทยาลั ยของรัฐ
สามารถให้บริการได้
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1.3 กรณีเป็นการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติใน
ต่างประเทศ
2. ในกรณีที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นตามข้อ 1 และมีความจาเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้
เสนอรัฐมนตรีพิจารณา
3. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างที่ ปรึกษาต่างประเทศ หรือได้แจ้ง
ผลการคัดเลือกให้ที่ปรึกษาต่างประเทศทราบก่อนวันที่ 22 ตุลาคม 2544 (ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่ได้ปรับปรุงใหม่แจ้งตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก
ที่ นร 0205/ว 212 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544 เรื่อง หลัก เกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและการจ้าง
ที่ปรึกษาไทย) ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือการแจ้งผลการคัดเลือกต่อไปได้
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย
3) อัตรำค่ำตอบแทนอื่นๆ
1. กลุ่มบุค ลำกรสนับสนุน (ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละโครงการ) อัตราค่าจ้างต่อเดือน
30,000 – 70,000 บาท
2. ค่ำเบี้ยเลี้ยงและที่พัก ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศที่ไม่ได้มีถิ่นฐานในประเทศไทยมีสิทธิได้รับค่า
เบี้ย เลี้ยงและที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักที่ปรึกษามี 2 อัตรา คือ
- อัตราระยะสั้ น ซึ่งที่ป รึกษาต่างประเทศมาทางานประเทศไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน
มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักไม่ควรเกิน 60,000 – 90,000 บาทต่อเดือน
- อัตราระยะยาว หมายถึง ที่ปรึกษามาทางานในประเทศตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีสิทธิได้รับค่า
เบี้ยเลี้ยงและที่พักไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและที่พักที่กล่าวเป็น
ประเด็นหนึ่งในการเจราจาต่อรอง ระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม
ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักนี้ ที่ปรึกษาต่างประเทศมีสิทธิได้รับทุกวันรวมทั้งวันหยุดในช่วงเวลา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย ดังนั้น จานวนวันที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักจึงมากกว่า
จานวนวันทางาน นอกจากนี้ ที่ปรึกษาต่างประเทศมีสิทธิได้ รับเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักรวมทั้ง
ค่าเดินทาง ในกรณีที่ปรึกษาเดินทาง ไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่โครงการ (กรุงเทพมหานคร)
เช่นเดียวกับที่ปรึกษาไทย สาหรับที่ปรึกษาคนไทยจะมีสิทธิได้ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก หาก
ต้องไปปฏิบัติงานนอก กรุงเทพมหานครตามอัตราที่ที่ปรึกษาใช้ภ ายในองค์กร หรืออัตรา
เดียวกับทางราชการ
3. ค่ำเดินทำงมำและไปจำกกรุงเทพฯ ค่าเครื่องบินของที่ปรึกษาต่างประเทศสาหรับการเดินทาง
มาและไปจากกรุงเทพฯ จะเบิกได้ไม่เกิน ค่าเครื่องบินชั้นประหยัดเต็มราคา และต้องบินตรงไม่แวะพักที่ใด
ทั้งนี้ จานวนเที่ยวบินจะขึ้นอยู่กับการเจรจา ที่เหมาะสม และการเบิกจ่ายรายการที่สามารถทาได้ในลักษณะ
เหมาจ่ายหรือเบิกจ่ายตามจ่ายจริงโดยกาหนด จานวนเที่ยวบินและวงเงินไว้เป็นเพดานสูงสุด
4. ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำงมำและไปจำกกรุ งเทพฯ ที่ ป รึก ษาชาวต่ างประเทศควรได้ รั บ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ โดยเหมาจ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการทาหนังสือ
เดินทาง การขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าเดินทางไป กลับจากสนามบินสู่ที่พัก ค่าอาหารระหว่าง
การเดินทาง ค่าฉีดวัคซีน เป็นต้ น ตัวเลขที่แน่นอนควรพิจารณาเป็น กรณีไป เช่น ที่ปรึกษาที่มาจากประเทศ
ใกล้เคียงควรได้ค่าใช้จ่ายต่ํากว่ าที่ปรึกษาที่มาจากประเทศไกล โดยปกติจะจ่ายให้ในลักษณะเหมาจ่ายคนละ
5,000-10,000 บาท
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5. ค่ำเดินทำงภำยในประเทศ ค่าเดินทางจากโรงแรมหรือจากที่พักถึงที่ทางานของที่ปรึกษาชาว
ต่างประเทศ รวมเหมาจ่ ายอยู่ ใน ค่าที่พั กและเบี้ยเลี้ ยง ในกรณี ที่ปรึกษาต้องไปทางานในที่ห่ างไกลหรือ
ต่างจังหวัด ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการ เดินทางหรือค่าพาหนะ วิธีที่สะดวกที่สุด คือ หน่วยงานที่ว่า
จ้างเป็ นผู้ จัดหาพาหนะ ให้ที่ป รึกษาสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ส าหรับที่ปรึกษาชาวไทยนั้น การเบิกค่า
ยานพาหนะควรอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้กับที่ ปรึกษาชาวต่างประเทศ
6. ค่ ำ วัสดุ อุป กรณ์ ค่าวัส ดุสิ้ นเปลื องส าหรับ ส านัก งาน (Office Supplies) เช่น เครื่องเขีย น
Diskettes กระดาษ ฯลฯ ควรเป็นการเหมาจ่าย ขึ้นกับจานวนคน ปริมาณงาน และระยะเวลาทางาน ซึ่งปกติ
จะจ่ ายในอัตราเดือนละ 10,000-20,000 บาท หากหน่ วยงานจัด หาให้ ที่ป รึกษาได้จะสะดวกที่ สุ ด หรือ
เบิกจ่ายตามจริงโดยการซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองในจานวนมากเป็นครั้งคราว
ส่วนค่าอุปกรณ์นั้น ส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สานักงาน ซึ่งหากที่ปรึกษา
จะต้องซื้อหามาเพิ่มเติมเพื่อปฏิบั ติงานที่ห น่วยงานที่ว่าจ้างจะต้องเบิกจ่ายจริง และเมื่อเสร็จสิ้ นงานแล้ ว
จะต้อง มอบให้แก่หน่วยงานที่ว่าจ้าง หากเป็นการทางานที่ที่ทางานของที่ปรึกษา ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สานักงานได้รวมอยู่ในค่าโสหุ้ยของที่ปรึกษาแล้ ว จึงไม่ควรคิดค่าใช้จ่าย แต่อย่างไร
ก็ดี หากเป็นรายการที่ที่ปรึกษาจาเป็นต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สานักงานก็สามารถทาได้โดย
คิดเป็นค่าเช่า เหมาจ่ายรายเดือน อัตราเดือนละไม่เกิน 10,000-20,000 บาท ทั้งนี้ ค่าเช่าและวัสดุที่กล่าวจะ
ขึ้นกับจานวนเครื่องมืออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ด้วย
7. ค่ำ จัด ทำรำยงำน ค่าจัดทารายงานส่ วนใหญ่ เป็น ค่าถ่ายเอกสาร (หากไม่ต้อ งการรายงาน
จานวนมาก ซึ่งต้องใช้ เครื่องพิมพ์) จานวนเงินจะขึ้นกับจานวนรายงาน และจานวนหน้าของรายงาน ทั้งนี้ ค่า
รายงานจะขึ้นกับ ประเภทและจานวนรายงาน ซึ่งมีอัตราค่ารายงานดังนี้
- รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ราคาเล่มละ 200-500 บาท
- รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ราคาเล่มละ 200-600 บาท
- รายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) ราคาเล่มละ800-2,000 บาท
- ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) ราคาเล่มล่ะ 1,000-2,500 บาท
- รายงานฉบั บ สุ ด ท้ า ย (Final Report) ราคาเล่ ม ล่ ะ 1,000-3,000 บาท นอกจากนี้
บางงานมีค่าพิมพ์แบบต่างๆ ด้วย
8. ค่ำถ่ำยเอกสำร หน่วยงานควรจะจัดหาหรือให้ที่ปรึกษาใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้ สาหรับการ
ถ่ายเอกสารในปริมาณไม่มากนักในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ใช่เป็นการทารายงาน ทั้งนี้ เมื่อเสร็จงานแล้วจะต้อง
มอบให้แก่หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
9. ค่ำจ้ำงเลขำนุกำร โครงการย่อยส่วนใหญ่อาจจาเป็นต้องจ้างเลขานุการหนึ่งคน เพื่อสนับสนุน
การทางานของที่ ปรึกษา เช่น การติดต่อนัดหมาย การช่วยถ่ายเอกสาร ฯลฯ อัตราค่าจ้างจะขึ้นกับคุณวุฒิ
และประสบการณ์ โดยประมาณ 25,000-35,000 ต่อเดือน
10. ค่ำจัดสัมมนำหรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร โครงการอาจมีการสัมมนาหรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายควรจัดในสถานที่ ของหน่วยงานหรือของหน่วยราชการอื่น ค่าใช้จ่ายจะขึ้นกับ
จานวนครั้งของการสั มมนา จานวนคน การจัด เลี้ ยง ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปกติจะจ่ายใน
ลักษณะเหมาจ่ายครั้งละ 400 บาทต่อครั้ง
11. ค่ ำ แปลเอกสำร โครงการย่ อ ยที่ ต้ อ งการให้ มี ก ารท ารายงานฉบั บ ย่ อ เป็ น ภาษาไทย
จาเป็นต้องตั้งงบไว้เป็นค่าแปล เอกสารด้วย
12. ค่ำบริกำรวิชำกำร/บริหำรโครงกำร ไม่เกิน 10% ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ
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หมำยเหตุ : ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอนุโลมให้ใช้อัตราค่าใช้จ่ายที่กาหนดโดยกระทรวงการคลัง
(ถ้ามี)
3 กำรคำนวณค่ำตอบแทนบุคลำกร (ต่อคน)
ค่าตอบแทนบุคลาการ (ต่อคน) คือ อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน (Billing Rate หรือ Man-Month
Rate) เฉพาะของตน ซึ่งอัตราค่าตอบแทนนี้ได้จากอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) คูณด้วยตัวคูณ
อัตรา ค่าตอบแทน (Mark Up Factor) คูณด้วยระยะเวลาในการทางาน
*ค่าตอบแทนบุคลากร (ต่อคน) = อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) x อัตราค่าตอบแทน (Mark – Up
………………………………………………..Factor) x ระยะเวลาในการทางาน *
* คณะรัฐมนตรีมีมติกาหนดให้ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) กาหนดไว้อยู่ระหว่าง 1.430 –
2.640 ขึ้นอยู่ กับประเภทของที่ปรึกษาและหลักฐานประกอบตามมติคณะรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ตารางสรุปอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาในการพิจารณา ภำคผนวก
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แนวทำง และหลักเกณฑ์ในกำรคิดค่ำจ้ำงที่ปรึกษำทั้งโครงกำรหรือรำคำกลำงค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
การคิดค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)
2. ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)
ค่ำตอบแทนบุคลำกร (Remuneration)
ค่าตอบแทนบุคลากรของที่ปรึกษาในการให้บริการเพื่อดาเนินการโครงการ
1 โดยทั่ ว ไปจะใช้ บุ ค ลากรระดั บ ผู้ เชี่ ย วชาญ (Key Professional Staff) หลากหลายสาขา
ขึ้นอยู่กับ ขนาดและความยากง่ายของโครงการ ในการเสนอโครงการต้องเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญ
(Key Professional Staff) ทุกคน
2 ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะใช้เ วลาในการทางานในโครงการแตกต่างกันไปแล้วแต่เนื้องานและ
ปริ ม าณงานที่ แ ต่ ล ะคนรับ ผิ ด ชอบ ซึ่ งจะต้ อ งประมาณการเป็ น จ านวนคน-เดื อ น (ManMonth) จานวนคน-วัน (Man-Day) หรือจานวนคน-ชั่วโมง (Man-Hour) ของแต่งละคนที่จะ
ใช้ในการ ทางานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ 3 ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะมีอัตราค่าตอบแทน
ต่อเดือน (Billing Rate หรือ Man-Month Rate) เฉพาะของตน ซึ่งอัตราค่าตอบแทนนี้ได้
จากอัต ราเงิน เดือ นพื้ น ฐาน (Basic Salary) คู ณ ด้ว ยตั ว คู ณ อั ต ราค่าตอบแทน (Mark Up
Factor) 4 ค่าบริการของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในงาน โครงการ คือ จานวนเวลาทางานคิดเป็น
จานวนคนเดือน (Man-Month) คูณด้วยอัตราค่าตอบแทนต่อเดือน (Billing Rate)
ค่ำใช้จ่ำยตรง (Direct Cost)
คือ ค่าใช้ จ่ ายที่ น อกเหนื อ จากค่าใช้ จ่ายบุ ค ลากร ที่ เกิ ด ขึ้น ในการด าเนิ น โครงการ โดยทั่ ว ไปจะ
ประกอบด้ วย ค่าเช่าส านั ก งาน ค่าน้ าค่าไฟ ค่าติดต่ อสื่ อสาร ค่าวัส ดุสิ้ น เปลื อง ค่าเดินทาง ค่าที่พั กและ
เบี้ยเลี้ยง ค่าสารวจสภาพภูมิประเทศ ค่าเจาะสารวจดิน ค่าจัดทารายงาน ค่าจัดทาแบบ ค่าจัดทาเอกสาร
ประกวดราคา ค่าจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ
1 แนวทำงกำรคิดค่ำจ้ำงที่ปรึกษำทั้งโครงกำร หรือ รำคำกลำงค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งโครงการจะเป็นผลรวมของค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) กับค่าใช้จ่าย
ตรง (Direct Cost) โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าของโครงการจะต้องแจกแจงหรือกาหนดว่าต้องการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทางานอะไร
ซึ่งหมายถึงการ กาหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดประเภทบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่จะเข้าดาเนินการโครงการ ถ้า
เจ้าของโครงการมี ประสบการณ์ในงานนั้นๆ ก็จะสามารถจัดทาด้วยตัวเองได้ ถ้าไม่มีประสบการณ์แนะนาให้
ติดต่อบุคลากรของ ภาครัฐที่มีประสบการณ์ ในงานประเภทนั้นก่อน ถ้าไม่สามารถหาได้ แนะนาให้ติดต่อ
สมาคมวิชาชีพด้านนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากสามารถกาหนดได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านไหนบ้างที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
ให้ กาหนดวุฒิ การศึกษาและประสบการณ์ ของแต่ละตาแหน่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโครงการ
พร้อมกับประเมิน ระยะเวลาการทางานของแต่ละคนที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้กาหนดตาแหน่งผู้ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามวุฒิ การศึกษา และประสบการณ์
พร้อมทั้งระยะเวลาการทางานของแต่ละคนแล้ว ให้ใส่อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาต่อเดือน (Man-month Rate)
ของแต่ ล ะคน โดยดู จ ากตารางผลการส ารวจอั ต ราเงิน เดื อ นพื้ น ฐาน (Basic Salary) และตั ว คู ณ อั ต รา
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ค่าตอบแทน (Mark Up Factor) เมื่อเอาอัตราค่าจ้างต่อเดือนคูณกับ ระยะเวลาการทางานของแต่ละคน จะ
ได้ ค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาของแต่ ละคน ผลรวมค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาของทุ ก คนจะเป็ น ค่ า ต อบแทนบุ ค ลากร
(Remuneration) ที่ใช้ในการดาเนิน โครงการ
ขั้นตอนที่ 5 ในการดาเนินโครงการยังมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่ง คือ ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) ที่จะ
เกิดขึ้น ดังได้ กล่ าวแล้ ว เมื่อรวมค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) กับ ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)
ก็จะเป็นค่าจ้างที่ ปรึกษาทั้งโครงการ
การกาหนดสัดส่วนค่าตอบแทนบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายตรง จะขั้นอยู่กับลักษณะงาน เพื่อเป็นแนวทาง
โดยทั่วไป ลักษณะงานจ้างที่ปรึกษามีดังนี้ (ตัวอย่างงานทางด้านวิศวกรรม)
- งานศึกษาวางแผนหลัก (Master Plan)
- งานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
- งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)
- งานควบคุมการก่อสร้าง (Construction Supervision) และบริหารการก่อสร้าง (Project
Management)
หมำยเหตุ ตารางแนวทางการกาหนดวุฒิการศึกษา ภำคผนวก
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แนวทำงกำรคัดเลือกและว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
1 แนวทำงในกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
การจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แระเบียบการจ้างที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
มีแนวปฏิบั ติเช่น เดียวกับ ระเบี ยบสานั กนายกรัฐมนตรีฯ ทั้งนี้ ตามหลั กข้อ 78 ของระเบียบฯ กาหนดให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นผู้กากับการดาเนินงานของที่ ปรึกษาทารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการในความจาเป็นที่จะต้องว่าจ้างที่ ปรึกษา โดยรายงานจะต้องมีเนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
2) ร่างขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)
3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะว่าจ้าง
4) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ
5) กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
6) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
7) องค์ป ระกอบและหน้ าที่ของคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ
1 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน โดยกรณีจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้จะต้องมีผู้แทนสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะร่วมด้วย 1 ท่าน
8) ข้ อ เสนออื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เมื่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการให้ ค วามเห็ น ชอบตามรายงานที่ เสนอแล้ ว
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นผู้กากับการ ดาเนินงานของที่ปรึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการจ้าง
ตามวิธีจ้างนันต่อไปได้
เจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นผู้กากับการดาเนินงานของที่ปรึกษา หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบใน
โครงการหรืองานที่จะต้องมีการว่าจ้างที่ปรึกษา ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้กากับการดาเนินงานของที่ปรึกษาให้ตรง
ต่อความต้องการของโครงการ เจ้าหน้ าที่ผู้นี้จาเป็นต้องมีความเข้าใจอย่ างดีในงานที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาให้
ดาเนินงาน และต้องเป็นบุคลากรหลักในการจัดทาร่าง TOR
2 วิธีกำรตั้งงบประมำณ
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการ กรณีเป็นการจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือวิชาการ ให้ตั้ง
งบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ส าหรับกรณี เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ ได้มาซึ่งครุภัณ ฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างให้ตั้งงบประมาณในงบลงทุน
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายกาหนดให้ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ให้ตั้งงบประมาณในงบ
เงินอุดหนุน
3 แนวทำงในกำรพิจำรณำ
1) ต้องเป็นโครงการทางวิชาการหรือโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะหรือเป็นโครงการที่ต้องใช้
ความชานาญพิเศษที่หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการได้
2) ต้อ งเป็ น โครงการที่ ตอบสนองวัต ถุป ระสงค์ ภารกิ จ วิสั ยทั ศน์ ของหน่ ว ยงาน และมีทิ ศ ทางที่
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของชาติ และตอบสนองนโยบายรัฐบาล
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3) การจ้างที่ปรึกษาต้องเป็ นไปตามแนวทางการพิจารณาตั้งงบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา
ยกเว้น การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
4) ที่ ป รึ ก ษางานด้ านวิช าการของหน่ ว ยงานภาครัฐ จะต้ อ งมาปฏิ บั ติ งานประจ าที่ ห น่ ว ยงาน (In
House Consultant) ที่ว่าจ้างไม่ํากว่
ต่ า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของการว่าจ้างที่
ปรึกษาแต่ละ โครงการ
5) ในกรณีการจ้างที่ปรึกษาไทยต้องเป็นที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้ อมูลที่ปรึกษาสานักบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
6) งบประมาณรายการค่าที่ปรึกษาที่เบิกจ่าย ให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้า ง ให้ตั้งงบประมาณ
อยู่ ใ น งบลงทุ น และค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เบิ ก จ่ า ยได้ ไ ด้ ม าซึ่ ง องค์ ค วามรู้ ห รื อ วิ ช าการ ให้ ตั้ ง
งบประมาณอยู่ในงบรายจ่ายอื่น ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายของสานักงบประมาณ ทั้งนี้
ในกรณีมีการกาหนด ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ให้แยกรายการค่าจ้างที่ปรึกษา
จากโครงการที่จาดาเนินการ ต่างหาก เพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการ
7) เป็ น โครงการตามอ านาจหน้ าที่ โดยตรง หรื อ เป็ น โครงการที่ ได้ รับ มอบหมายเชิ ง นโยบายที่
ตอบสนอง วัตถุประสงค์ ภารกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมีทิศทางที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงและนโยบายรัฐบาล
8) เป็นโครงการที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ จริง เพื่อให้ผลการจ้างที่ปรึกษามี
ความคุ้มค่า
9) เป็นโครงการที่เข้าลักษณะ ดังนี้ (กรณีเดียวหรือหลายกรณีก็ได้)
- เป็นโครงการสาคัญเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ
- เป็นโครงการตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล หรืออยู่ในความสนใจของสาธารณชน
- เป็ นโครงการที่ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะทางหรือมีเทคนิคซับซ้อน ต้องใช้ความช านาญ
พิเศษที่ บุคลากรของหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการได้เอง
ยกเว้น การจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อการร่างหรือพัฒนากฎหมาย หน่วยงานควรใช้บริการจาก
หน่ ว ยงานของรั ฐที่ ให้ บ ริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่ น ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก า
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ของรัฐสภา กรมพระธรรมนูญ เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาเลือกจ้างที่ปรึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องก่อนเป็น
ลาดับแรก แต่หากมีความจาเป็นและไม่อาจจัดจ้างที่ปรึกษาไทยที่เหมาะสมได้ ให้จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ (ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550)
1) กรณีเป็นการจ้างที่ปรึกษา โดยใช้งบประมาณจากแหล่งเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้ ซึ่งมีการกาหนด
เงื่อนไขให้พิจารณาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
2) กรณีได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกษาไทยใน
สาขาบริการหรืองานนั้น และไม่มีที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐสามารถให้บริการได้
3) กรณี เป็ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาของส่ ว นราชการในต่ า งประเทศ หรือ มี กิ จ กรรมที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใน
ต่างประเทศโดยหากไม่เป็น ไปตามกรณีข้างต้น และมีความจา เป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศให้ เสนอ
รัฐมนตรี พิจารณา
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4 วิธีจ้ำงที่ปรึกษำ
การจ้างที่ปรึกษา ทาได้ 2 วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีการคัดเลือก
1) กำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีตกลง คือ การว่าจ้างตรง (Direct Hiring) เจาะจงเฉพาะตัวบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับภารกิจ และเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ โดยทั่วไปการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีความ
เหมาะสมในกรณีดังต่อไปนี้
- ผู้ เชี่ ย วชาญในงานที่ จ ะให้ บ ริ ก ารตามที่ ต้ อ งการมี จ านวนจ ากั ด ไม่ เหมาะสมที่
จะดาเนินการ ด้วยวิธีคัดเลือกและเป็นการจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิด 2,000,000 บาท
- เป็นการจ้างสถาบันวิชาการของรัฐ หรือองค์กรที่ปรึกษาของรัฐ หรือองค์กรที่มีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนให้ดาเนินการจ้างได้โดยตรง
- เป็นการจ้างที่ต้องกระทาโดยด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ และมีความจาเป็นที่
จะต้องดาเนินการจ้างโดยวิธีตกลง
- เป็นการจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ การจ้ างที่ป รึกษาในกรณี การจ้างต้องกระทาโดยเร่งด่วน หั วหน้ าส่ วนราชการจะต้องชี้แจง
เหตุผล และความจาเป็นให้ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มี
การจ้าง
2) กำรจ้ ำ งที่ป รึก ษำโดยวิธีคั ดเลือก คือ การคัดเลื อกที่ป รึกษาที่ มีคุณ สมบัติ และประสบการณ์
เหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ โดยผ่ากระบวนการคัดเลือกขึ้นทะเบียนให้มีรายชื่อน้อยราย เพื่อจะ
เชิญชวนยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิ คและทางด้านราคาโดยมีจานวนไม่เกิน 6 ราย และผ่านการพิจารณา
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์การตัดสินจากข้อเสนอทางเทคนิคที่ดีที่สุดจากบรรดาที่ปรึกษาที่ได้รับการเชิญชวนให้
เข้าร่วมแข่งขันโดยการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา
5 ขั้นตอนปฏิบัติในกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
1) กำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีตกลง
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง จะดาเนินการพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานของที่
ปรึกษา และจัดทาหนังสือเชิญชวน เพื่อเชิญให้ที่ปรึกษารายที่กาหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา
รวมทั้ง พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และเจรจาต่อรองราคาค่าจ้างให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ เหมาะสมและประหยัด โดยใช้ราคาจ้างจากโครงการที่เคยจ้า งมาแล้ว หรือโครงการที่หน่วยงานอื่น
เคยจ้าง ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการฯ ตกลงในรายละเอียดของราคารวมและสัญญาจ้างแล้ว ให้นาเสนอผู้มีอานาจ
สั่งจ้าง อนุมัติเพื่อจะได้ลงนามในสัญญาจ้างต่อไป
2) กำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แล้วจะดาเนินงาน
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) กำรจัดหำรำยชื่อที่ปรึกษำให้เหลือน้อยรำย การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ
จะดาเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาจานวนหนึ่งให้ เหลือน้อยรายประมาณ 5-7 ราย เพื่อเชิญให้ส่ง
ข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านการเงิน การที่เชิญที่ปรึกษา จานวนจากัดนั้นเนื่องจากเหตุผล
ดังต่อไปนี้
- ที่ปรึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิค หากเป็นโครงการใหญ่
ค่าใช้จ่ายจะเป็นจานวนเงินหลายแสนบาท เนื่องจากที่ปรึกษาต้องรวบรวมข้ อมูลและ
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ศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น ดังนั้น หากเชิญที่ปรึกษามากราย ที่ปรึกษาที่ได้รับเชิญอาจไม่ยินดีที่
จะลงทุนเพื่อเข้าแข่งขัน ทั้งนี้ เพราะโอกาส ที่จะได้งานลดลงตามจานวนที่ปรึกษาที่เข้าแข่งขัน
อาจไม่คุ้มค่าใช้จ่าย
- การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้น หากที่ปรึกษาที่ได้รับเชิญ
ให้ส่งข้อเสนอด้านเทคนิคมีจานวนมากเกินไปจะทาให้การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
ไม่ละเอียดรอบคอบ เท่าที่ควร
สาหรับการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ในขั้นแรก คณะกรรมการฯ จะจัดทารายชื่อที่ ปรึกษา
ที่อยู่ในข่ายที่จะรับดาเนินภารกิจได้ ซึ่งอาจมีจานวนมาก 10-20 ราย รายชื่อที่ปรึกษาดังกล่าว (Long List)
อาจได้จาก
- การลงแจ้ งความโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ให้ ที่ป รึกษาที่ส นใจแจ้งความจานงที่จะขอเข้าแข่งขัน
ส่งหลักฐานแสดงประสบการณ์และผลงาน และความพร้อมขององค์กรเพื่อประกอบการ พิจารณา (หากเป็น
โครงการเงินกู้ของธนาคารโลก จะต้องลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หรือหนังสือพิมพ์หรือวารสารระดับ
สากลอย่างน้อย 5 วัน)
- ฐานข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษาที่ ได้ จ ดทะเบี ย นไว้ กั บ ส านั ก งานบริห ารหนี้ ส าธารณะ กระทรวงการคลั ง
คณะกรรมการคัดเลือกและว่าจ้ างที่ปรึกษา จะดาเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาจากรายชื่อ ทั้งหมดที่ได้ เพื่อให้
เหลื อน้ อยรายจานวน 5-7 ราย เพื่อจะได้รับเชิ ญ ชวนให้ ส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านการเงิน
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โดยทั่วไป ได้แก่
1) ประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ต้องการว่าจ้างที่ปรึกษา
2) ความพร้อมในการรับดาเนินภารกิจ เช่น ไม่ผูกพันกับโครงการอื่นๆ ในช่วงเวลาที่คาดว่า
จะเริ่มภารกิจ การร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ
3) ความเข้าในในภารกิจ ประเมินได้จากจดหมายแสดงความจานงที่เข้ารั บการพิจารณา
คัดเลือกให้เหลือน้อยราย
ข้อ พิ จ ารณาอื่น ๆ ในกรณี ที่ เป็ น โครงการเงิน กู้ องค์ ก รที่ ให้ กู้ จะมีก ฎเกณฑ์ ให้ เชิ ญ ที่ ป รึก ษาจาก
ภูมิภาคต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และเอเชีย เพื่อกระจายโอกาสให้ทั่วถึง
คณะกรรมการฯ ควรประชุมเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก และจัดทาบันทึกการประชุมให้เหตุผลสนับสนุนผล
การคัดเลือก
(2) กำรยื่นข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคและรำคำ วิธีการเชิญชวนให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคาสามารถทาได้ หลายรูปแบบ
- แบบซองเดี ยว ให้ที่ปรึกษายื่น ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา
รวมกันมาในซองเดียว
- แบบทีละซอง ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมาเป็นลาดับแรกก่อน แล้วเมื่อ
คณะกรรมการฯ พิจ ารณาตัดสิ นได้ที่ป รึกษารายที่ มีข้อเสนอที่ดีที่ สุดแล้ ว จึงเชิญ ราย
ดังกล่าวให้ยื่นข้อเสนอทางด้านราคาต่อไป
- แบบแยกซอง ให้ ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคามา
พร้อมกัน โดยแยกออกเป็น 2 ซอง
(3) กำรพิจำรณำข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค คณะกรรมการฯ จะกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ตัดสินข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยมีกรอบ การพิจารณา 3 ด้าน คือ ประสบการณ์ของที่
ปรึกษา ด้านวิธีบ ริหารและวิธีปฏิบัติงานและด้านบุคลากร ทั้งนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์
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ดังกล่ าวจะดาเนิ น การก่อนเปิ ดข้อเสนอของที่ ปรึกษาที่ได้ยื่น มาแล้ ว ส าหรับเกณฑ์การ
ตัดสิ น คณะกรรมการฯ จะจัดเรียงล าดั บตามข้อเสนอที่ ดีที่ สุ ด (Ranking) แล้ ว เชิ ญ รายที่ มี
ข้อเสนออันดับดีที่สุด มาเจรจาต่อรองราคาต่อไป อนึ่ง สาหรับการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้จาก
ต่างประเทศ จะต้องเสนอผลการ ประเมินข้อเสนอทางด้านเทคนิคให้แหล่งเงินกู้พิจารณาและ
อนุมัติก่อนจึงจะดาเนินการเชิญที่ปรึกษารายที่มี ข้อเสนอทางด้านเทคนิคดีที่สุดมาเจรจาต่อไป
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กำรจัดทำ TOR
1 ควำมหมำยและควำมสำคัญของ TOR
Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า TOR เป็นเอกสารที่กาหนดขอบเขตและรายละเอียด
ของภารกิ จ ที่ ผู้ จั ด ท า TOR ต้ องการให้ ผู้ รั บ จ้ างด าเนิ น การ รวมทั้ งความรับ ผิ ด ชอบอื่ น ๆ ของผู้ รับ จ้ างที่
เกี่ย วข้องกับ ภารกิจ นั้ น ตัวอย่ างเช่น TOR ส าหรับการว่าจ้างที่ป รึกษาให้ ดาเนินการวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะกาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเด็ นที่ต้องศึกษา รวมทั้งระดับ
ความลึกของการศึกษาแต่ละประเด็น และรายงานต่างๆ ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจัดทาและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างใน
ช่วงเวลาต่างๆ ตลอดช่วงเวลาของการดาเนินภารกิจ ดังนั้น TOR จึงเทียบได้กับข้อกาหนด (Specifications)
ของสินค้าที่ผู้ซื้อจัดทาขึ้นสาหรับการจัดซื้อ แต่ต่างกันตรงที่ ไม่สามารถจัดทาข้อกาหนดอย่างละเอียดสาหรับ
ผลงานการศึกษาหรือบริการทางวิชาการได้เหมือนกับข้อกาหนดของสินค้า ดังนั้น TOR จึงให้ข้อกาหนดได้
เพียงคร่าว ๆ เท่านั้น
ควำมสำคัญของ TOR มีสองประกำร :
ประกำรแรก TOR มีความสาคัญมากต่อคุณภาพของผลงานที่ได้จากที่ปรึกษา TOR จะต้อง
มีความชัดเจน และกาหนดประเด็นต่างๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน TOR ยิ่งมี ความ
ชัดเจนเพีย งใด ยิ่ งท าให้ การคัดเลื อกที่ปรึกษาง่ายขึ้น โปร่งใสมากขึ้น และการประเมิน ปริ มาณ
แรงงานของนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่ต้องใช้จะใกล้เคียงกับความจริงมากยิ่งขึ้น
ประกำรที่สอง TOR เป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้าง ดังนั้น TOR จึง
ต้องมีความชัดเจนเพียงพอต่อการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของที่ปรึกษา
นอกเหนือจาก TOR ซึ่งกาหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจแล้ว ผู้ว่าจ้างจาเป็นต้องกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษาไว้ด้วย โดยเสนอแยกต่างหากไว้ในเอกสารข้อมูลสาหรับที่ปรึกษา
TOR ที่ ดี จ ะต้ องไม่เป็ น TOR ที่ กว้างทั่ ว ไป จนสามารถน าไปใช้ ได้ในทุ กกรณี ตัว อย่างเช่น “ประเมิ น ผล
กระทบของโครงการที่มีต่อคุณภาพน้าในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง” แต่จะต้องเน้นเฉพาะประเด็นให้ชัดเจนเช่น
“ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพน้าในคลองบางชัน คลองวง และคลองสี ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่กองวัสดุ
ก่อสร้างของโครงการ โดยเน้นคุณภาพน้าในเรื่องความขุ่นในช่วงเวลาหลังจากฝนตก ซึ่งเกิดขึ้นจากน้าฝนชะ
ล้างวัสดุก่อสร้าง” ดังนั้น การจัดทา TOR จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นหรือในระดับแนวคิด
ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อบ่งชี้ปัญหามากกว่าการหาคาตอบ การศึกษาใช้เวลาไม่นาน และอาจทาได้โดยการร่วม
หารือกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด
2 โครงสร้ำงของ TOR
โดยทั่วไปเอกสาร TOR จะประกอบด้วยส่วนหรือหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) บทนา ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
(2) วัตถุประสงค์ของภารกิจ และผลงานที่ต้องการจากที่ปรึกษา
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึกษา
(4) ขอบเขตการดาเนินงาน
(5) ระยะเวลาการดาเนินงาน
(6) บุคลากรที่ต้องการ
(7) ระยะเวลาการส่งมอบผลงาน
(8) การกากับการทางานของที่ปรึกษา
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(9) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
(1) บทนำ บทนาจะให้ข้อมูลความเป็นมาของโครงการและภารกิจที่ต้องการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้
ที่ปรึกษา เข้าใจถึงความจ าเป็นหรือความสาคัญของภารกิจนี้ และความเชื่ อมโยงของภารกิจนี้
กับเรื่องอื่นๆ
(2) วัตถุประสงค์ของกำรว่ำจ้ำงและผลงำนที่ต้องกำร วัตถุประสงค์ของภารกิจ คือ สิ่งที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องการจะบรรจุ ห ลั งจากที่ ภ ารกิจเสร็จสิ้ น ลง TOR ส่ ว นใหญ่ มักกาหนดวัตถุป ระสงค์ เป็ น
วิธีการ วัตถุประสงค์ คือ End ไม่ใช่ Means ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของการ ว่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อ ศึกษาปั ญ หาต่างๆ ในการปรับ โครงสร้างของกรม การศึกษาปั ญ หาต่ างๆ เป็ น Means
วัตถุประสงค์ในกรณีนี้น่าจะเป็นดังนี้ เพื่อจัดทาแผนปรับโครงสร้างของกรม โดยแผนดังกล่าว
จะต้องมีเนื้อหา สาระหรือองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (กาหนดให้ชัดเจนว่าต้องการแผนที่มีลักษณะ
อย่างไร) วัตถุประสงค์ใกล้เคียง กับสิ่งที่ต้องการจะได้จากที่ปรึกษา แต่สิ่งที่ต้องการจะได้ในกรณี
นี้ นอกจากเอกสารรายงานฯ และแผนการ ปรับโครงสร้างของกรมแล้ว อาจรวมสิ่งอื่น ๆ อีก
เช่น การฝึกอบรม เอกสารอื่นๆ เป็นต้น
(3) ข้ อมูล เกี่ยวกับ ภำรกิ จ ของที่ ป รึกษำ ประมวลเสนอสารของปั ญ หาหรือเรื่องที่ ต้องการให้ ที่
ปรึกษาดาเนินการบ่งชี้ประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหา ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานสาหรับการ
ทาความเข้าใจในขอบเขตการดาเนินงานภายใต้ภ ารกิจ ของที่ ปรึกษา ส่วนนี้ของ TOR ควร
เสนอสรุปย่อผลการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นบ่งชี้ปัญหา รายละเอียดควรให้ ไว้ในภาคผนวกหรือ
เอกสารแนบ
(4) ขอบเขตของกำรดำเนินงำน ควรกาหนดชัดเจนว่าการดาเนินงานของที่ปรึกษาต้องครอบคลุม
ประเด็นใดบ้าง และละเอียดเพียงใด ทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง ทั้งนี้ ต้องแน่ใจว่าประเด็นที่จะ
ให้ที่ปรึกษาดาเนินงานมีความจาเป็นจริงๆ กับ ปัญหาหลักที่เป็นพื้นฐานในการว่าจ้างที่ปรึกษา
ยิ่งมากประเด็นยิ่งเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ขอบเขตของการดาเนินงานจะบอกว่าต้องทาอะไรบ้าง
มิใช่บอกว่าทาอย่างไร แต่งานบางอย่างอาจ จ าเป็นต้องบอกว่า ควรทาอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อรักษา
มาตรฐานของข้อมูล อาทิเช่น กาหนดวิธีการส ารวจดิน วิธีการเก็บตัวอย่างน้า วิธีวิเคราะห์น้า
เป็นต้น ควรแบ่งการดาเนินงานเป็นงานต่างๆ ตามขั้นตอนของการดาเนินงาน เช่น การสารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการสารวจ การจัดทารายงานฉบับร่าง การจัด
สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น ในการปรับแก้รายงานฉบับร่าง เป็นต้น
(5) ระยะเวลำกำรด ำเนิน งำน กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็ นระยะตามผลงาน
ในช่วงการดาเนินงาน เช่น รายงานเริ่ม งาน (Inception Report) รายงานฉบับกลาง รายงาน
ฉบั บร่าง รายงานฉบับ สุดท้าย เป็นต้น ระยะเวลาการดาเนินงานที่กาหนดให้ ที่ปรึกษาต้องมี
ความเป็นไปได้ (Realistic) สอดคล้องกับปริมาณงาน และข้อจากัดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เก็บ ข้อมูลที่ขึ้นกับ ฤดูกาล โดยทั่วไป ถ้าระยะเวลาการทางานสั้นจะใช้คนมาก ถ้ าระยะเวลา
ทางานยาวใช้คนน้อย กล่าวคือปริมาณคน-เดือนที่ต้องใช้จะไม่เปลี่ยนแปลง
(6) บุคลำกรที่ต้องกำร จะต้องกาหนดชัดเจนว่าบุคลากรที่ต้องการสาหรับภารกิจนี้ จะประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญหรือ นักวิชาการด้านใดบ้าง แต่ละด้านจะใช้แรงงานเท่าใด ปริมาณแรงงานวัดเป็น
คน-เดือน (Person-Months) คนทั่วไปมักมีความสับสนในความหายของคน-เดือน งานที่ถูก
กาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดย ใช้ปริมาณแรงงาน 36 คน-เดือน หมายถึงว่า โดยเฉลี่ย
งานนี้ใช้คนทางานเต็มเวลา 6 คน คนละ 6 เดือน รวม เป็น 36 คน-เดือน อย่างไรก็ตาม งานนี้
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อาจใช้คน 12 คน แต่ละคนมีปริมาณแรงงานไม่เท่ากัน แต่เมื่อเอา เวลาทางานของแต่ละคนมา
รวมกันจะได้เท่ากับ 36 จะกาหนดสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญที่ต้องการได้จากโครงร่างของ
ปัญหาที่ต้องการให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ส่วนข้อกาหนดในเรื่องประสบการณ์ของบุคลากรจะ
ขึ้ น กั บ ระดั บ ความยากง่า ยของประเด็ น ปั ญ หาที่ จ ะศึ ก ษา ควรใช้ ค นให้ เหมาะสมกั บ งาน
การประมาณปริมาณแรงงานที่ต้องใช้ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้จัดทา TOR และขึ้นกับความ
คาดหวัง ถึงระดับความสามารถของที่ปรึกษา คนเก่งมากจะใช้เวลาทางานน้อยกว่าคนเก่งน้อย
กว่า ถึงแม้ค่าจ้างต่อเดือน ของคนที่เก่งกว่าจะสูงกว่าของคนที่เก่งน้อยกว่า แต่วงเงินรวมของคน
ที่เก่งกว่าน่าจะต่ากว่าของคนที่เก่งน้อยกว่า และได้ผลงานที่มีคุณภาพดีกว่า วิธีที่ดีที่สุดสาหรับ
ผู้จัดทา TOR ในการประมาณจานวนคน-เดือน สาหรั บที่ปรึกษา คือการประมาณการว่าถ้า
ผู้จั ดทา TOR เป็ น ผู้ ทางานเองจะต้องใช้กี่ คน-เดือน ถ้าผู้จัดทา TOR คิดว่าที่ปรึกษาเก่งกว่า
ผู้จัดทา TOR ก็ควรกาหนดปริมาณคน-เดือนให้ต่ากว่าที่ประมาณการไว้ ในการประมาณการ
ปริมาณแรงงานควรใช้ ตัวเลขพื้นฐานชั่วโมงทางาน 176 ชั่วโมงต่อคน-เดือน กาหนดคุณวุฒิ
และประสบการณ์ ข องที่ ป รึ ก ษาและความสามารถพิ เ ศษอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการ เช่ น ต้ อ งมี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ การคิดและพิมพ์ได้ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณแรงงานที่เอกสาร TOR กาหนดไว้เป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆ ตาม
การประเมิ น ของ ผู้ จั ดท า TOR เท่ านั้ น เพื่ อใช้ในการประมาณราคาค่าจ้าง ตั ว เลขปริม าณ
แรงงานที่ที่ปรึกษาเสนออาจต่างจาก ตัวเลขของผู้จัดทา TOR ได้ ในกรณีเช่นนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจเข้าใจปั ญหาที่ต้องศึกษาไม่เพียงพอ TOR ที่ไม่มีตัวเลขปริมาณแรงงาน จะทาให้ มีความ
ยุ่งยากในการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคที่ปรึกษา เสนอมา
(7) ระยะเวลำกำรส่งมอบผลงำนของที่ปรึกษำ ผลงานของที่ปรึกษา ได้แก่ รายงาน คู่มือ การ
ฝึกอบรม การจัดสัมมนา เป็นต้น TOR จะต้องกาหนด อย่างชัดเจนว่าต้องการผลงานอะไรบ้าง
ข้อกาหนดของผลงานเป็ นอย่างไร (เช่น รายงานแต่ละฉบับจะต้องมี เนื้อหาสาระอะไรบ้าง)
รูปร่างหน้าตาของผลงานควรเป็นอย่างไร (Format) กาหนดส่งมอบเมื่อไรจานวนเท่าใด ควร
กาหนด Software ที่ ที่ ป รึ ก ษาจะใช้ แ ละให้ ป รึ ก ษาส่ ง Diskette ด้ ว ย โดยทั่ ว ไป รายงานที่
ต้องการจากที่ปรึกษา ได้แก่
- รายงานเริ่มงาน (Inception Report) หลังจากเริ่มงานแล้วประมาณ 1-2 เดือน
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทบทวนปรั บ แก้ แผนงานให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น หลั งจากที่ ได้ศึ ก ษาวิเคราะห์
เบื้องต้นแล้ว
- รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ประมาณกึ่งกลางช่วงเวลาการดาเนินงาน
ถ้า ช่วงเวลาการดาเนินงานสั้น เช่น 4-6 เดือน อาจไม่จาเป็นต้องมีรายงานฉบับกลาง
- รายงานฉบั บสุ ดท้ าย ฉบับ ร่า ง (Draft Final Report) ประมาณ 1 เดือน ก่อ น
สิ้นสุดการดาเนินงาน
- รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประมาณ 1 เดือน หลังจากที่
ได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ว่าจ้างแล้ว
- รายงานการเสร็จสิ้ นภารกิจ (Assignment or Project Completion Report)
ในกรณีที่มีการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดาเนินภารกิจที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาจัดทาแผน เช่น ว่าจ้างที่
ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจาโครงการ ว่าจ้างที่ปรึกษาให้จัดการโครงการ ว่าจ้างที่ปรึกษาให้
ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น
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- รายงานความก้าวหน้า จะขึ้นอยู่กับความจาเป็นและความต้ องการของผู้ ว่าจ้าง
โดยอาจจะมีเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ รายงานนี้จะรายงานถึงความก้าวหน้า ของการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษาเป็นระยะๆ
(8) กำรกำกับกำรดำเนิน งำนของที่ปรึกษำ เอกสาร TOR ควรให้ ข้อมูลที่ปรึกษาในเรื่องการจัด
องค์ ก รของผู้ ว่ า จ้ า ง เพื่ อ การก ากั บ การด าเนิ น งาน ของที่ ป รึ ก ษา กลไกที่ จ ะใช้ ใ นการ
ประสานงานกับ ที่ ป รึ กษา โดยทั่ ว ไป ผู้ ว่าจ้างจะมี เจ้าหน้ าที่ ร่วม (Counterpart Staff) เพื่ อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้จากที่ปรึกษา (มักต้องเรียนรู้เอาเอง เพราะที่ปรึกษาจะให้ ความสาคัญ
แก่ ก ารท างานตามภารกิ จ ของตนก่ อ น) ผู้ ป ระสานงานโครงการหรื อ ผู้ จั ด การโครงการ
คณะกรรมการกากับการดาเนินงานของที่ปรึกษา (คณะกรรมการกากับโครงการ) ระเบียบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ างของทางราชการก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการตรวจการจ้ าง ซึ่ งทางปฏิ บั ติ ส่ ว น
ราชการมักจะแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการคิดเลือกที่ ปรึกษา
จึงมีปัญหา คือคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจกับข้อเสนอด้าน
เทคนิคของที่ปรึกษา รวมทั้งอาจไม่ทราบรายละเอียดผลการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้
โดยเฉพาะการทาความเข้าใจระหว่างกันในขอบเขตการปฏิบัติงานและความลึกของข้อมูลที่
ต้องการให้ศึกษาและวิเคราะห์ คณะกรรมการทั้งสองชุดควร ใช้บุคลากรหลักร่วมกัน
(9) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ว่ำจ้ำง เอกสาร TOR จะต้องกาหนดชัดเจนว่า ผู้ว่าจ้างจะให้อะไร
หรือทาอะไรให้แก่ที่ปรึกษาได้บ้างจะคิด ค่าใช้จ่ายหรือไม่คิด ถ้าคิดจะคิดอย่างไร รายการที่ควร
พิจารณา ได้แก่
- สถานที่ทางาน เฟอร์นิเจอร์สานักงาน เครื่องสานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร ยานพาหนะ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
- ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ จ ะเป็ น ส าหรั บ การท างานของที่ ป รึ ก ษา ถ้ า เป็ น ข้ อ มู ล ของ
หน่วยงาน ราชการต่างๆ ผู้ว่าจ้างควรรับหน้าที่ในการเก็บรวบรวมให้ที่ปรึกษาจะประหยัดเวลา
และเงินค่าจ้างได้มาก
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดสัมมนา การพิมพ์เอกสารต่างๆ

29

กำรพิจำรณำข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค
1 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิค
ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) เป็นเอกสารพื้นฐานที่คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา
ของหน่วยงานที่ต้องการจ้างที่ปรึกษาจะใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความสามารถทางด้านเทคนิค
ของที่ปรึกษาที่เสนอขอเข้ารับดาเนินภารกิจตามที่กาหนดไว้ใน TOR คณะกรรมการฯ จะวิเคราะห์และให้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิ คของที่ ป รึกษาทุกรายที่ได้รับเชิญ ให้ ส่ งข้อเสนอด้านเทคนิค โดยทั่ว ไปการให้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคควรแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ประสบกำรณ์ที่ปรึกษำ พิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาของที่ปรึกษาในแง่ขององค์กรหรือ บริษัท
โดยให้ความสาคัญแก่ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องโดยตรงกับงานที่ได้มีการกาหนดไว้ใน TOR และ
ประสบการณ์ ในประเทศที่มีส ภาพเศรษฐกิจและสั งคมใกล้ เคียงกับประเทศไทย (เกณฑ์การตัดสิน ด้านนี้
กาหนดไว้ 10-20 คะแนน)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนด้านนี้ โดยทั่วไป จะพิจารณาจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่
เคยทาในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 5-10 ปี โดยพิจารณาจากจานวนโครงการที่เคยทา ทั้งโครงการที่สอดคล้องกับ
ลักษณะงานตาม TOR และโครงการที่เคยทาในประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกับประเทศ
ไทย
2) วิธีดำเนินงำน พิจารณาคุณภาพของวิธีการดาเนินงานและแผนการดาเนินงาน โดยวัดจากการ
ประเมิน ความรู้ความเข้าใจของที่ ป รึ กษาในงานที่ ได้มี การกาหนดไว้ใน TOR ความถูกต้องเหมาะสมของ
แผนการแนวความคิดในการดาเนิ น งานในแง่ของระยะเวลาและความเชื่อมโยงของงานต่างๆ การจัดวาง
กาลังคนตามช่วงเวลาต่างๆ ของการดาเนินงาน (Personal Schedule) ระแบบและวิธีการจัดการและบริหาร
การดาเนินงาน จานวนที่ปรึกษา (man-month) และข้อมูลอื่นๆ (เกณฑ์คะแนนตัดสินด้านนี้กาหนดไว้ 3050 คะแนน)
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านวิธีการดาเนินงานนี้ โดยทั่วไป จะพิจารณาจากข้อเสนอของที่
ปรึกษาที่เสนอมา โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ 3-4 ระดับ คือ
ดีมาก
ช่วงคะแนนที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ 80-100
ดี
ช่วงคะแนนที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ 70-79
พอใช้
ช่วงคะแนนที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ 60-69
ต่ากว่าเกณฑ์ ช่วงคะแนนที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ 0-59
(ไม่มีข้อเสนอ)
3) บุ ค ลำกร (ที่ ป รึ ก ษำหลั ก ) พิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ แ ละประสบการณ์ ข องคณะที่ ป รึก ษาที่ เสนอมา
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับตาแหน่ง รวมทั้งจานวน man-month ที่รับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 30-60 คะแนน)
4) ควำมเหมำะสมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ให้ แ ก่เจ้ำหน้ำ ที่ของหน่ วยงำนผู้
ว่ำจ้ำง (คะแนนเต็ม 0-10 คะแนน)
5) กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ไทยในคณะเจ้ำหน้ำที่ดำเนินงำน (คะแนนเต็ม 0-10 คะแนน)
หลักการพิจารณาให้คะแนน ควรดาเนินการโดยกาหนดคะแนนเต็มสาหรับแต่ละหัวข้อ และควรแบ่ง
หัวข้อการพิจารณาแต่ละหัวข้อออกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ และกาหนดคะแนนเต็มสาหรับแต่ละหัวข้อย่อยเพื่อ
สะดวกในการให้ คะแนน ตัวอย่ างเช่น คณะกรรมการอาจกาหนดคะแนนเต็มส าหรับหั วข้อที่ 2 เป็ น 30
คะแนน และอาจแบ่งหัวข้อที่ 2 เป็นหัวข้อย่อยต่างๆ ได้แก่
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(1) ความเข้าใจของที่ ป รึก ษาในงานตาม TOR โดยประเมิ น จากการวิเคราะห์ ปั ญ หาใน
เบื้ อ งต้ น ของที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการด าเนิ น งาน (Conceptual
Framework) คะแนนเต็ม 5 คะแนน
(2) วิธีการดาเนินงาน (Approach and Methodology) คะแนนเต็ม 10 คะแนน
(3) ความละเอียดและความเหมาะสมของแผนการดาเนินงาน คะแนนเต็ม 8 คะแนน
(4) ปริมาณแรงงานของเจ้าหน้าที่ที่จะใช้วัดเป็นปริมาณ คน-เดือน และของผู้เชี่ยวชาญ หรือ
นั ก วิ ช าการแต่ ล ะด้ า นแตกต่ า งกั น ไปมากน้ อ ยเพี ย งใดเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ตั ว เลข
ทีป่ ระมาณไว้ใน TOR คะแนน เต็ม 5 คะแนน
(5) ความต้องการการสนับสนุนต่างๆ จากหน่วยงานผู้ว่าจ้างสมเหตุสมผลเพียงใด คะแนน
เต็ม 2 คะแนน
หัวข้อที่ 3 กาหนดคะแนนเต็มสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่ง และแบ่งการพิจารณาสาหรับแต่ละ
ตาแหน่งเป็นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และจานวนคน-เดือนที่รับผิดชอบ เพื่อคานวณให้คะแนนในกรณีที่มีหลาย
คนในตาแหน่งเดียวกัน
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านบุคลากรจะพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) วุฒิ การศึกษา แบ่ งออกเป็น 4 ระดับ คือ ต่ากว่าปริญ ญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ทั้งนี้ วุฒิการศึกษาสามารถถือเป็นประสบการณ์ทั่วไปของที่ปรึกษาได้โดยคิดตั้งแต่ปีที่จบ
ปริญญาตรีเป็นต้นไป โดยบุคลากรหลักจะต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ขึ้นไป
(2) ประสบการณ์ในสาขาหรือตาแหน่งที่นาเสนอ โดยพิจารณาประสบการณ์จานวนปีที่เคย
ทางานในตาแหน่ งที่เสนอมา เช่น ตาแหน่งผู้จัดการโครงการจะพิจารณาประสบการณ์ เฉพาะที่เคยทาใน
ตาแหน่งนี้เท่านั้น นอกจากนี้ การพิจารณาอาจคานึงถึงภาษาและความสามารถพิเศษอื่นๆ ได้
(3) จานวน man-month ที่รับผิดชอบจะพิจารณาในกรณีที่มีหลายคนในตาแหน่งเดียวกั น
โดยคานวณตามสัดส่วน man-month ที่เสนอมาเปรียบเทียบกับ man-month ของตาแหน่งนั้นทั้งหมด
เพื่อความสะดวกในการให้คะแนน แต่ละหัวข้ออาจให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แล้วจึงหา
คะแนน เฉลี่ยโดยถ่วงน้าหนัก
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คณะกรรมการฯ จะต้องกาหนดคะแนนต่าสุดสาหรับข้อเสนอด้านเทคนิค
ด้วย ข้อเสนอด้านเทคนิ คใดที่ได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนต่าสุดจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยทั่วไป คะแนน
ต่าสุดที่ต้องการจะอยู่ที่ร้อยละ 70-80 ของคะแนนรวม คะแนนต่าสุดให้ใช้คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนที่ให้โดย
กรรมการทุกคน สาหรับความโปร่งใสในการให้คะแนนข้ อเสนอด้านเทคนิค เอกสารและข้อมูลเชิญที่ปรึกษา
ให้ ยื่ น ข้ อ เสนอ จะต้ อ งก าหนดคะแนนเต็ ม ส าหรั บ ข้ อ พิ จ ารณาต่ า งๆ ไว้ ชั ด เจน การเปลี่ ย นแปลงใดๆ
ในหลักเกณฑ์ การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคจะต้องมีขึ้นก่อนที่ที่ปรึกษาจะส่งข้อเสนอด้านเทคนิค และ
คณะกรรมการฯ จะต้องแจ้งให้ที่ปรึกษาทุกรายที่ได้รับเชิญให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใดๆ
หลังจากที่ได้รับ ข้อเสนอด้านเทคนิ คจากที่ปรึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนที่จะได้รับข้อเสนอด้าน
เทคนิคจากที่ปรึกษา แต่ไม่ได้แจ้งให้ที่ปรึกษาทุกรายทราบถือว่าไม่โปร่งใสและผิดหลักการคัดเลื อกที่ปรึกษา
นอกจากนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาโดยละเอีย ดจะต้องกาหนด
วันก่อนเปิดซอง และจะต้องไม่มีการแก้ไขใดๆ เมื่อเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ดังนั้น คณะกรรมการจึงจาเป็นต้องจัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและกาหนด
คะแนนเต็มสาหรับ หั วข้อการพิจ ารณาต่างๆ ให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ควรดาเนินการพร้อมกันไปกับการ
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คัดเลือกที่ปรึกษาในเบื้องต้นเพื่อคัดให้เหลือน้อยรายแล้วแจ้งที่ปรึกษาทราบ โดยระบุเกณฑ์การตัดสินไว้ใน
หนังสือเชิญชวนด้วย
2 วิธีกำรให้คะแนน
1) กำรให้คะแนนในรูปแบบคณะกรรมกำร
ฝ่ายเลขานุการจะสรุปรายละเอียดข้อเสนอทางด้านเทคนิคให้ที่ ประชุมพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นและกรรมการแต่ละท่านจะพิจารณาให้คะแนนโดยประธานคณะกรรมการจะนาผลการให้คะแนนของ
กรรมการแต่ละคนมาพิจารณาเปรียบเทียบหรือหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการแต่ละคนควรส่ง
รายงานแสดงความคิดเห็นของตน เพื่อให้เหตุผลสนับสนุนคะแนนของตนที่ได้ หากพบว่ากรรมการบางคนให้
คะแนนบาง หัวข้อแตกต่างมากจากคะแนนของกรรมการคนอื่นๆ ประธานคณะกรรมการควรขอให้กรรมการ
ท่านนั้นอธิบาย เหตุผลรวมทั้งให้กรรมการคนอื่นได้แสดงความคิดเห็นด้วยจากนั้น ประธานคณะกรรมการจะ
หาคะแนนเฉลี่ ย จากคะแนนของกรรมการแต่ล ะคน ที่ ป รึกษารายใดที่ ได้ค ะแนนเฉลี่ ยต่ากว่า ร้อยละ 80
จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นต่อไป ประธานคณะกรรมการจะทาการบันทึกสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอด้าน
เทคนิคถึงหัวหน้าหน่วยราชการ เพื่อขอความเห็นชอบในการดาเนินการขั้นต่ อไป ได้แก่ การเปิดซองข้อเสนอ
ด้านการเงิน ในกรณีที่ใช้การคัดเลือกด้วยวิธี Quality and Cost Based Selection และในการเจรจาต่อรอง
กับที่ปรึกษาที่ ได้คะแนนด้านเทคนิคสูงสุด ในกรณีที่ใช้การคัดเลือกด้วยวิธี Quality Based Selection
2) กำรให้คะแนนตำมควำมเห็นของกรรมกำรแต่ละคน
คณะกรรมการแต่ละคนจะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค แล้ วพิจารณาให้คะแนนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้วจัดลาดับที่ปรึกษาเรียงตามลาดับที่ดีที่สุดเสนอที่ประชุม โดยที่ปรึกษาที่ได้อันดับดี
ที่สุดมี คณะกรรมการเห็นชอบที่สุด ทั้งนี้ วิธีนี้เป็นการจัดลาดับเรียงลาดับที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอดีที่สุด
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กำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนกำรเงิน
1 กำรเปิดซองข้อเสนอด้ำนกำรเงิน
1) กำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีตกลง คณะกรรมการฯ จะดาเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านการเงินใน
กรณีข้อเสนอทางด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ การตัดสินที่กาหนดไว้
2) กำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการฯ จะดาเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านการเงินใน
รายที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิคดีที่สุด เป็นลาดับแรก
โดยประธานคณะกรรมการจะเปิดซองข้อเสนอการเงินต่อหน้ากรรมการทุกคน ในกรณีที่ใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบ Quality and Cost Based Selection ประธานคณะกรรมการจะส่ง หนังสือแจ้งที่ปรึกษาทุก
รายที่ผ่ านการพิ จารณาด้านเทคนิ คให้ มาร่วมในการเปิ ดข้อเสนอด้านการเงิน ณ วัน เวลา และสถานที่ ที่
กาหนด โดยให้เวลาที่ปรึกษาเตรียมตัวไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
เมื่อที่ปรึกษาทุกรายมาพร้อมกันประธานแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบถึงผลการให้คะแนนด้านเทคนิค ทั้งนี้
คณะกรรมการจะเขียนคะแนนด้านเทคนิคของทุกรายลงบนกระดานให้ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็ นได้
ชัดเจน จากนั้นประธานจะนาซองบรรจุข้อเสนอด้านการเงินที่ได้รับจากที่ปรึกษาทุกรายมาเปิดทีละซอง ตรวจ
ความถูก ต้องของตั วเลขและปรั บ แก้ตัวเลขทันที ต่อหน้าที่ป รึกษาทุกคน และให้ ปรึกษาเจ้าของข้อเสนอ
การเงินยืนยัน ความถูกต้องของตัวเลขวงเงินตามที่ได้ปรับแก้ใหม่
2 กำรปรับแก้ตัวเลขวงเงินที่เสนอ
ในการคัดเลือกที่ป รึกษาโดยวิธี Quality and Cost Based Selection จาเป็นต้องปรับแก้ตัวเลข
วงเงินที่เสนอของที่ปรึกษาทุกรายให้มีพื้นฐานเดียวกันเพื่อการให้คะแนน ประเด็นที่พิจารณา ได้แก่
(1) สกุลเงินที่เสนอ ในกรณีที่ตัวเลขวงเงินที่เสนอมีทั้งเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศ จ าเป็นต้อง
ปรั บ ตั ว เลขวงเงิ น เพื่ อ หายอดรวมในสกุ ล เดี ย ว เอกสารเชิ ญ ชวนที่ ป รึ ก ษาให้ ยื่ น ข้ อ เสนอด าเนิ น งาน
จาเป็นต้องกาหนดสกุลเงินตราต่างประเทศเพียงสกุลเดียว โดยทั่วไปจะใช้เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น
เกณฑ์การปรับตัวเลขวงเงินที่เสนอ จึงควรปรับเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของวัน
ก่อนเปิดซองข้อเสนอด้านการเงินเป็นเกณฑ์
(2) ภาษี ที่ปรึกษาแต่ละราย อาจคิดภาษีต่างกัน ตัวเลขวงเงินที่จะใช้เป็นพื้ นฐานในการให้คะแนน
ด้านการเงินไม่ควรรวมภาษี
(3) รายจ่ายบางรายการ ที่ปรึกษาบางรายอาจไม่แสดงรายจ่ายบางรายการที่ควรรวมอยู่ในสัญญา
ว่าจ้าง ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ตัวเลขวงเงินต่า เอกสารเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอดาเนินงานจะต้องกาหนด
ชัดเจนว่า การดาเนินงานของที่ปรึกษาจะประกอบด้วยรายจ่ายอะไรบ้าง
(4) วงเงินรวม คณะกรรมการฯ จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขวงเงินอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ที่ได้ปรับแก้ ตัวเลขของรายการต่างๆ แล้ว
3 กำรพิจำรณำด้ำนค่ำใช้จ่ำย
การพิจารณาข้อเสนอด้านการเงินเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ที่ปรึกษา
เรียกร้องรวมทั้งวิธีเบิกจ่ายเงินด้วย
ค่าใช้จ่ายสาหรับงานบริการที่ปรึกษาจะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสองประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร (Remuneration) ประกอบด้วย บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้
(Reimbursable Expense) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจะเป็นยอดรายจ่ายที่สูงที่สุด อาจสูงถึงประมาณร้อยละ
60-70 ของค่าใช้จ่ายรวม
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1) อัตรำค่ำตอบแทนบุคลำกรหลัก อัตราค่าตอบแทน (Remuneration) สาหรับบุคลากรหลักแต่
ละคนจะขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ทางานผ่านมาในแต่ละตาแหน่ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตรา
ค่าตอบแทนดังนี้
(1) เงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ไม่รวมเงินเพิ่มอื่นๆ
(2) เงินสวัสดิการต่างๆ ที่ที่ปรึกษาให้ แก่พนักงาน (Social Charge) เช่น วันหยุดพักผ่อน
ประจาปี เงินบานาญ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละของเงินเดือนพื้นฐาน โดยทั่วไปไม่เกินร้อยละ
30-45 ของเงินเดือนพื้นฐาน
(3) ค่าโสหุ้ย (Overhead Express) ในการดาเนินงานของที่ปรึกษานอกเหนือจากเงินเดือน
คิดเป็ นร้อยละของเงินเดือนพื้นฐาน โดยทั่วไป ไม่เกินร้อยละ 60-150 ของเงินเดือน
พื้นฐาน
4) ค่าบริการหรือกาไรของที่ปรึกษา โดยทั่วไปประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดรวมของ
(1)+(2)+(3)
อัตราค่าจ้างโดยทั่วไปจะตกประมาณ 2-3 เท่าของเงินเดือนพื้นฐาน ดังตัวอย่างการคานวณอัตรา
ค่าจ้างสาหรับ Mr. X จากข้อมูลดังต่อไปนี้
เงินเดือนพื้นฐาน = 80,000 บาท/เดือน
เงินสวัสดิการ = 25% ของเงินเดือนพื้นฐาน = 20,000 บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายของบริษัท = 118% ของเงินเดือนพื้นฐาน = 94,400 บาท/เดือน
ค่าบริการ = 10% ของ (80,000+20,000+94,400) = 19,440 บาท/เดือน
อย่ า งไรก็ ต าม โดยที่ ค ณ ะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภ าพั น ธ์ 2546 อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี คณะที่ 5 โดยเห็ นชอบในมาตรการภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริม
กิจ การที่ ป รึ กษาไทย คื อ การปรั บ อัตราค่าตอบแทนที่ป รึกษาไทยเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ ความเป็ นจริงกั บ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายกาหนด และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒ นาที่ปรึกษาไทยให้เป็นองค์กรที่มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศในระยะยาวได้ โดยการเพิ่มตัวคูณที่ใช้ในการคานวณ
อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย จากเดิม 2.145 เป็น 2.64 ซึ่งเป็นการปรับอัตราค่าสวัสดิการการสังคมจาก
เดิมร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 45 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน และค่าโสหุ้ยดาเนินการที่เพิ่มขึ้นได้รวมส่วนของค่า
วิจัยและพัฒ นา ค่าประกันภัยวิชาชีพ และค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ในโครงสร้างเดิม ทั้งนี้
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมที่ปรึกษาไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์การใช้อัตราตอบแทน
เพื่อประสิทธิภาพผลตามเป้าหมายของการพัฒนากิจการที่ปรึกษาไทยให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงและยั่งยืน
สอดคล้องกับเหตุผลการปรับและเป็นไปตามมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้
1) ตั ว คู ณ 2.64 นี้ ใช้ เฉพำะกั บ บุ ค ลำกรที่ ท ำงำนประจ ำเต็ ม เวลำในบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษำ
เพื่อเป็ น การจูงใจให้ ประกอบการให้ ความส าคัญกับการจัดการให้ มีบุคลากรที่มีคุณ ภาพประจาและมีการ
พัฒ นาอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ ในการนี้ ผู้ยื่นเสนอจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นบุคลากรประจากับ
บริษัทพร้อมหลักฐานแสดงอัตราเงินเดือนจากการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร บริษัทที่ได้ใช้ตัวคูณ 2.64 เต็ม
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ตามที่เสนอขอเพิ่มตัวคูณ
2) มีการประกันทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษั ท
ในมูลค่าไม่ํากว่
ต่ า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ
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3) มีการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการดาเนินกิจการ โดยการแสดงหลักฐาน
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
4) หากไม่มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง ค่าโสหุ้ยจะถูกลดลงร้อยละ 5 ของ
อัตราเงินเดือนต่อรายการ ซึ่งรวมกันทั้ง 3 รายการ ค่าโสหุ้ยมีค่าเท่ากับร้อยละ
15 ของอัตราเงินเดือน จะทาให้ตัวคูณลดลงเหลือเพียง 2.475
2) ในกรณี ที่ใช้บุค ลำกรที่ไม่ได้ทำงำนประจำกับบริษัท เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลั ย
ค่าตัวคูณจะถูกลดลง โดยจะไม่ได้ค่าสวัสดิการสังคม (45% ของอัตราเงินเดือน) และจะได้ค่าโสหุ้ยเพียงส่วน
หนึ่งซึ่งเป็นค่าการจัดการและความรับผิดชอบ (30% ของอัตราเงินเดือน) และค่าตอบแทนทางวิชาชีพ (10%
ของเงินเดือนรวมค่าโสหุ้ยที่ได้) โดยสรุปจะได้ค่าตัวคูณเท่ากับ 1.430
3) ในกรณีจ้ำงบุคลำกรใหม่เฉพำะโครงกำร โดยมีใบยืนยันเข้าทางานโครงการเมื่อได้งาน
จะได้ค่าสวัสดิการร้อยละ 45 ของเงินเดือน เพิ่มจากค่าในข้อ 2 ซึ่งจะได้ตัวคูณเท่ากับ 1.925 สาหรับแนวทาง
ปฏิบั ติในการตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษาตามที่กล่าวสามารถดาเนินการ ได้โดยตรวจสอบ
หลักฐานการเสียภาษีสรรพากรมาแสดง ส่วนในกรณีที่เป็น Consortium หรือ Joint Venture หรือ Sub
Consultant ก็ให้พิจารณาตามเงื่อนไขเหล่านี้กับบริษัทซึ่งบุคลากรที่เสนอมาสังกัดเช่นกัน
ผลประโยชน์และผลกระทบ
- มาตรการการใช้ตัวคูณ 2.64 เฉพาะกับบุคลากรประจาเต็มเวลากับบริษัทที่ปรึกษา
ที่ผ่านมาการให้ค่าตอบแทนที่ปรึกษาไม่ได้พิจารณาแยกระหว่างบุคลากรสังกัดประจากับบุคลากรที่
ปรึกษาอิสระ โดยเฉพาะอาจารย์ จากมหาวิทยาลั ย ซึ่งการใช่บุคลากรนอกสังกัดที่ประจาอยู่ในองค์กรอื่น
เหล่านี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมของบุคคลนั้น นอกจากนี้ค่าโสหุ้ยของการใช้บุคลากรที่ไม่ได้
ประจาบริษัท ก็จะน้อยกว่าค่าโสหุ้ยของบุคลากรประจาบริษัท ทาให้บริษัทที่ปรึกษาทั้งหลายมีแนวโน้มไม่จ้าง
บุ คลากรประจ า ท าให้ ไม่เกิดการพัฒ นาและคุณ ภาพของงานที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร การเพิ่มค่าตอบแทนที่
ปรึกษาโดยการเพิ่มตัว คูณเงินเดือนจาก 2.145 เป็น 2.64 จึงสมควรจะให้เฉพาะบุคลากรประจาเต็มเวลากับ
บริษัทที่สังกัด อันจะ เกิดผลทาให้ บริษัทที่ปรึกษาสรรหาบุคลากรที่จาเป็นในสายวิชาชีพที่ให้บริการประจา
เต็มเวลามากขึ้น และจะ รักษาที่ปรึกษามืออาชีพที่มีคุณภาพไว้เป็นบุคลากรในสังกัด ซึ่งจะเป็นการสร้างงานที่
มั่นคงให้แก่บุคลากร วิชาชีพมากขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและส่งผลดีต่อกิจการที่ปรึกษาไทย
ในระยะยาว
- การมีการนาเสนอใบรับรองการบริหารคุณภาพ ISO
เป็นการสนองตอบโดยตรงจากการเสนอขอเพิ่มตัวคูณเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และการที่ปรึกษาได้
ISO ก็จะมีความมั่นใจว่าที่ปรึกษามีคุณภาพรองรับ ทาให้ผลงานที่ได้ตามมามีคุณภาพ เช่น การประมาณราคา
ในงานก่อสร้างก็จะมีความถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น และเพื่อการส่งเสริมให้กิจการที่ปรึกษาไทยก้าวสู่ความ
เป็ น มาตรฐานสากลเพื่อการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทาให้ ที่ปรึกษาไทยมีคุณภาพงานที่ดีขึ้น
มีการวิจัย และพัฒนาในกิจการวิชาชีพ
- การมีการนาเสนอการประกันทางวิชาชีพ
เป็นการดาเนินการที่จะทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการที่ปรึกษามากขึ้น และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ว่าจ้างที่ได้มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ด้วยหลักเกณฑ์นี้ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะมีการประกัน
วิชาชีพ ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งที่ปรึกษาและผู้ว่าจ้าง
- การใช้ซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์
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วิชาชีพที่ปรึกษาจะมีการใช้โปรแกรมซอฟแวร์กันอย่างกว้างขวาง การให้ที่ปรึกษาเสนอหลักฐานนี้ ก็
จะเป็ น การส่งเสริมให้ ที่ป รึกษาใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิ ทธิ์และเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อค่าใช้จ่ายด้านนี้ เป็นการ
ส่งเสริม ให้ที่ปรึกษาทาถูกกฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
- การให้ค่าตอบแทนบุคลากรที่ไม่ได้สังกัดบริษัทที่ปรึกษาแตกต่างไปจากบุคลากรที่สังกัด
เป็นการให้ค่าตอบแทนตามข้อเท็จจริง เพราะที่ปรึกษาอิสระที่ไม่ได้สังกัดเป็นบุคลากรประจากับ
บริษั ทที่ ป รึกษา บริษั ทฯ ก็ไม่จ าเป็ น ต้องมีค่าใช้ จ่ายด้านสวัส ดิการตามกฎหมายและค่าโสหุ้ ยก็น้อยตาม
หลักการสากล
- การให้ค่าตัวคูณสาหรับบุคลากรจ้างใหม่เฉพาะโครงการต่ํากว่าบุคลากรประจา
ค่าโสหุ้ยที่เกี่ยวกับบุคลากรที่จ้างเฉพาะโครงการต่ํากว่ากรณีจ้างบุ คลากรประจา แต่ก็แตกต่างจาก
การจ้างบุคลากรอิสระเพราะมีค่าสวัสดิการสาหรับบุคลากรเหมือนบุคลากรประจาด้วย ในการนี้ ทาให้บริษัท
ที่ ปรึกษาจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ประจากับบริษัทมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความ
ชานาญในรูปกิจการบริษัท ประสบการณ์จากงานที่ทาจะเป็นประสบการณ์บริษัทอย่างแท้จริงด้วย
- การแสดงเงินเดือนจริงจากการเสียภาษีเพื่อใช้เป็นฐานตัวคูณ
จะเป็นหลักฐานที่เปิดเผย โปร่งใส และใช้อ้างอิงได้ ซึ่งเงินเดือนจะแสดงความสามารถและความ
ต้องการในตลาดอย่างแท้จริง
2) อัต รำค่ำตอบแทนบุค ลำกรสนับสนุน บุคลากรสนับสนุ นทางด้านเทคนิค เป็นบุ คลากรที่จบ
การศึกษาใหม่ เช่น การควบคุมงานโดยมี ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 10 ปี แต่บางงานบุคลากรสนับสนุน
จะมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทั้งนี้ บุคลากรที่กล่าวจะเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่
หน่ ว ยงาน โดยมี ห น้ า ที่ ในการรวบรวมข้ อ มู ล หรื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ ได้ รั บ มอบหมายจากที่ ป รึ ก ษา อั ต รา
ค่าตอบแทนจากบุคลากรสนับสนุนจะอยู่ประมาณ 30,000-70,000 บาทต่อเดือน โดยขึ้นอยู่ กับลักษณะงาน
ของแต่ละโครงการ
3) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ควรให้แก่ที่ปรึกษา ได้แก่
(1) ค่าเบี้ ย เลี้ ย งและที่พั ก ที่ ป รึก ษาชาวต่างประเทศที่ ไม่ได้มี ถิ่น ฐานในประเทศไทยมีสิ ท ธิ
ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พักที่ปรึกษามี 2 อัตรา คือ อัตราระยะสั้น
ซึ่งที่ปรึกษาต่างประเทศมาทางานประเทศไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน มีสิทธิได้รับค่า
เบี้ ย เลี้ ย งและที่ พั ก ไม่ ค วรเกิ น 60,000 – 90,000 บาทต่ อเดือ น ส่ ว นอั ตราระยะ ยาว
หมายถึง ที่ปรึกษามาทางานในประเทศตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงและที่
พักไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและที่พักที่กล่าวเป็นประเด็นหนึ่งใน
การเจราจาต่อรอง ระหว่ าง การเจรจาสัญญา เพื่อให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมค่าเบี้ยเลี้ยง
และที่พักนี้ ที่ปรึกษาต่างประเทศมีสิทธิได้รับทุกวันรวมทั้งวันหยุดในช่วงเวลาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทย ดังนั้น จานวนวันที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักจึงมากกว่าจานวนวัน
ทางาน นอกจากนี้ ที่ ปรึก ษาต่ างประเทศมีสิ ท ธิได้รับ เบี้ ยเลี้ ยงและค่าที่ พั กรวมทั้ งค่ า
เดินทาง ในกรณี ที่ปรึกษาเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกพื้นที่โครงการ (กรุงเทพมหานคร)
เช่นเดียวกับที่ปรึกษาไทย สาหรับที่ปรึกษาคนไทยจะมีสิทธิได้ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก หาก
ต้องไปปฏิบัติงานนอกกรุงเทพมหานคร ตามอัตราที่ที่ปรึกษาใช้ภายในองค์กร หรืออัตรา
เดียวกับทางราชการ
(2) ค่าเดิน ทางมาและไปจากกรุงเทพฯ ค่าเครื่องบิ นของที่ปรึกษาต่างประเทศส าหรับการ
เดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ จะเบิกได้ไม่เกินค่า เครื่องบินชั้นประหยัดเต็มราคา และ
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(3)

(4)

(5)

(6)

ต้องบินตรงไม่แวะพักที่ใด ทั้งนี้ จานวนเที่ยวบินจะขึ้นอยู่กับการเจรจาที่ เหมาะสม และ
การเบิ กจ่ายรายการที่ส ามารถทาได้ในลั กษณะเหมาจ่ายหรือเบิกจ่ายตามจ่ายจริงโดย
กาหนด จานวนเที่ยวบินและวงเงินไว้เป็นเพดานสูงสุด
ค่ าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางมาและไปจากกรุงเทพฯ ที่ ป รึกษาชาวต่างประเทศควรได้ รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาและไปจากกรุงเทพฯ โดยเหมาจ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
การทาหนังสือเดินทาง การขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าเดินทางไป กลับจาก
สนามบินสู่ที่พัก ค่าอาหารระหว่างการเดินทาง ค่าฉีดวัคซีน เป็นต้น ตัวเลขที่แน่นอนควร
พิจารณาเป็น กรณีไป เช่น ที่ปรึกษาที่มาจากประเทศใกล้เคียงควรได้ค่าใช้จ่ายต่ํากว่าที่
ปรึ ก ษาที่ ม าจากประเทศไกล โดย ปกติ จ ะจ่ายให้ ในลั ก ษณะเหมาจ่ายคนละ 5,00010,000 บาท
ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าเดินทางจากโรงแรมหรือจากที่พักถึงที่ทางานของที่ปรึกษา
ชาวต่างประเทศ รวมเหมาจ่ายอยู่ในค่าที่ พักและเบี้ยเลี้ยง ในกรณีที่ปรึกษาต้องไปทางาน
ในที่ห่างไกลหรือต่างจังหวัด ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการ เดินทางหรือค่าพาหนะ
วิธีที่สะดวกที่สุด คือ หน่วยงานที่ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาพาหนะ ให้ที่ปรึกษาสาหรับใช้ใน การ
ปฏิบัติงาน สาหรับที่ปรึกษาชาวไทยนั้น การเบิกค่ายานพาหนะควรอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับที่ใช้กับที่ ปรึกษาชาวต่างประเทศ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสาหรับสานักงาน (Office Supplies) เช่น เครื่องเขียน
Diskettes กระดาษ ฯลฯ ควรเป็ น การเหมาจ่าย ขึ้ น กั บ จ านวนคน ปริม าณงาน และ
ระยะเวลาทางาน ซึ่งปกติจะจ่ายในอัตราเดือนละ 10,000-20,000 บาท หากหน่วยงาน
จัดหาให้ที่ป รึกษาได้จะสะดวกที่สุด หรือเบิกจ่ายตามจริงโดยการซื้อ วัสดุสิ้นเปลื องใน
จานวนมากเป็ นครั้งคราว ส่วนค่าอุปกรณ์ นั้น ส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องใช้สานักงาน ซึ่งหากที่ปรึกษา จะต้องซื้อหามาเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่
ว่าจ้างจะต้องเบิกจ่ายจริง และเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้วจะต้อง มอบให้แก่หน่วยงานที่ว่าจ้าง
หากเป็นการทางานที่ที่ทางานของที่ปรึกษา ค่าเสื่อมราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่ องใช้ส านั ก งานได้ รวมอยู่ ในค่าโสหุ้ ย ของที่ ป รึกษาแล้ ว จึ งไม่ ค วรคิ ดค่ าใช้จ่ าย แต่
อย่างไรก็ดี หากเป็น รายการที่ที่ปรึกษาจาเป็นต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส านั ก งานก็ ส ามารถทาได้โดยคิดเป็ นค่ าเช่า เหมาจ่ ายรายเดื อน อั ตราเดือนละไม่ เกิ น
10,000-20,000 บาท ทั้งนี้ ค่าเช่าและวัสดุที่กล่าวจะขึ้นกับ จานวนเครื่องมืออุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ด้วย
ค่าจัดทารายงาน
ค่าจัดทารายงานส่วนใหญ่เป็นค่าถ่ายเอกสาร (หากไม่ต้องการรายงานจานวนมาก ซึ่งต้อง
ใช้ เครื่องพิมพ์) จานวนเงินจะขึ้นกับจานวนรายงาน และจานวนหน้าของรายงาน ทั้งนี้ ค่า
รายงานจะขึ้นกับ ประเภทและจานวนรายงาน ซึ่งมีอัตราค่ารายงานดังนี้
- รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ราคาเล่มละ 200-500 บาท
- รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ราคาเล่มละ 200-600 บาท
- รายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) ราคาเล่มละ800-2,000 บาท
- ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) ราคาเล่มล่ะ 1,000-2,500 บาท
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- รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ราคาเล่มล่ะ 1,000-3,000 บาท นอกจากนี้
บางงานมีค่าพิมพ์แบบต่างๆ ด้วย
(7) ค่าถ่ายเอกสาร หน่วยงานควรจะจัดหาหรือให้ที่ปรึกษาใช้เครื่ องถ่ายเอกสารได้ สาหรับการ
ถ่ายเอกสารในปริมาณไม่ มากนักในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ใช่เป็นการทารายงาน ทั้งนี้ เมื่อ
เสร็จงานแล้วจะต้องมอบให้แก่หน่วยงานผู้ ว่าจ้าง
(8) ค่ าจ้ างเลขานุ ก าร โครงการย่ อ ยส่ ว นใหญ่ อ าจจาเป็ น ต้ อ งจ้างเลขานุ ก ารหนึ่ งคน เพื่ อ
สนับ สนุน การท างานของที่ปรึกษา เช่น การติดต่อนัดหมาย การช่วยถ่ายเอกสาร ฯลฯ
อัตราค่าจ้างจะขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์ โดยประมาณ 25,000-35,000 ต่อเดือน
(9) ค่าจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอาจมีการสัมมนาหรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายควรจั ดในสถานที่ของ หน่วยงานหรือของหน่วยราชการอื่น
ค่าใช้จ่ายจะขึ้นกับจานวนครั้งของการสัมมนา จานวนคน การจัดเลี้ยง ค่า เช่าสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปกติจะจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายครั้งละ 400 บาทต่อครั้ง
(10) ค่ า แปลเอกสาร โครงการย่ อ ยที่ ต้ อ งการให้ มี ก ารท ารายงานฉบั บย่ อ เป็ น ภาษาไทย
จาเป็นต้องตั้งงบไว้เป็นค่าแปล เอกสารด้วย
4) เงินสำรองเผื่อขำด สาหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือแบบให้
เปล่า โดยทั่วไปจะกาหนด เงินสารองเผื่อขาด (Contingencies) ประมาณร้อยละ 3-10 ของค่าใช้จ่ายอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของเงินสารอง เผื่อขาดเพื่อการดาเนินงานเพิ่มเติมในเรื่องที่อาจพบว่ามีความจาเป็นในภายหลัง
การใช้เงินสารองเผื่อขาดอยู่ ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง และสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ตามลาดับ
4 กำรพิจำรณำด้ำนกำรเบิกจ่ำย
การเบิกจ่ายเงินตามสั ญญา มี 2 วิธี คือ การเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย (Lump Sum Payment) และ
การเบิกจ่ายตามรายจ่ายจริงผสมกับการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย
1. กำรเบิกจ่ำยแบบเหมำจ่ำย (Lump Sum Payment) การเบิกจ่ายเงินตามวิธีนี้ จะแบ่งวงเงิน
ค่าจ้างตามสัญญาเป็นงวดๆ แต่ละงวดจะขึ้นกับการส่งมอบ ผลงาน ตัวอย่างเช่น จ่ายงวดที่ 1 ร้อยละ 15 ของ
วงเงินค่าจ้างทั้งหมดภายใน 30-45 วัน หลังจากส่งมอบ รายงานเริ่มงานภายใน 2 เดือนแรกของสัญญา การ
เบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายเป็นวิธีที่ส่วนราชการต่างๆ ใช้กัน ทั่วไปในการว่าจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากความสะดวก
ในการบริหารสัญญา และการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับผลงาน อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายจะไม่เหมาะ
กับงานที่ไม่มีผลงานแน่ชัด เช่น การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงาน เป็นต้น
2. กำรเบิ กจ่ ำยตำมรำยจ่ ำ ยจริ งผสมกั บกำรเบิ กจ่ำ ยแบบเหมำจ่ำ ย การเบิ กจ่ายเงินตามวิธีนี้
โดยทั่วไป รายจ่ายใหญ่จะเป็นการเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่า เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ค่าเครื่องบิน ค่า
โรงแรมในกรณีที่ไม่เหมาจ่าย ค่าจัดทารายงาน ค่าจัดการสัมมนา ฯลฯ ส่วนรายจ่ายรายการเล็กๆ เช่น ค่า
โทรศัพท์ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จะเป็นการเหมาจ่าย เนื่องจากไม่สะดวกในการ เก็บและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
สาหรับค่าจ้างนั้น จ่ายตามเวลาที่ทางานจริง โดยที่ปรึกษาจะต้องส่งบันทึกเวลาการทางาน (Time
Sheet) ต่อผู้ว่าจ้างทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนแท้แต่ความเหมาะสม ในเอกสารดังกล่าวที่ปรึกษาไม่ต้องแจกแจง
รายละเอียดการทางานเป็นรายชั่วโมง เพียงแค่สรุปย่อไม่เกิน 3-4 บรรทัด การจ่ายค่าจ้างจะคิดตามวันทางาน
จริง โดยทั่วไป ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์เบิกเงินค่าล่วงเวลา นอกจากจะได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างก่อน โดยทั่วไปที่ปรึกษา
จะต้องทางานอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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การจ่ายค่าจ้ างตามเวลาทางานจริงนั้น จาเป็นต้องประเมินคุณภาพของผลงานของที่ปรึกษาเป็น
ระยะๆ และเหมาะสมที่จะใช้ในกรณีที่ปริมาณแรงงานที่จะต้องใช้คิดเป็น คน-วัน หรือ คน-เดือน มีความไม่
แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม จาเป็นต้องกาหนดวงเงินสูงสุดไว้ในสัญญาด้วย
3. ข้อดีข้อเสียของกำรเบิกจ่ำยเงินทั้งสองวิธี การเบิกจ่ายเงินทั้งสองวิธีมีทั้งข้อดีข้อเสีย การเบิก
จ่ายเงินแบบเหมาจ่ายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสาหรับการ บริหารสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างอาจเสียเปรียบ ที่ปรึกษาส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มที่จะเสนอปริมาณงานและราคาในทางสูง ดังนั้น ถ้าหากผู้ว่าจ้างไม่ตรวจสอบหรือไม่สามารถ
ตรวจสอบในระหว่างการเจรจาสัญญาได้ว่า ค่าใช้จ่ายตาม รายการต่างๆ ที่ที่ปรึกษาเสนอนั้น เหมาะสมเป็น
ธรรมพียงใดต่อผู้ว่าจ้าง อาจเสียเปรียบที่ปรึกษาได้ กล่าวคือ ที่ปรึกษาเอากาไรเกินควร อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินแบบเหมาจ่ายจะมีบางรายการที่ที่ปรึ กษาจ่ายน้อยกว่า ที่ตั้งใจไว้ และบางรายการที่ปรึกษาจ่ายเกิน
กว่าที่ตั้งใจไว้ เมื่อหักลบกันแล้ว ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาไม่ควร ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไป
ข้อเสียที่สาคัญของการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย คือ ที่ปรึกษามีแนวโน้มที่จะหาทางลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่องาน ในทานองเดียวกัน หน่วยงานที่ว่าจ้างมีแนวโน้มที่จะขอให้ที่ปรึกษาทางานเกินกว่าที่
ตก ลงกันไว้เดิม เป็นการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจมีปัญหาในการดาเนินงานได้
ส่วนการเบิกจ่ายเงินตามวิธีที่สองมีภาระในการบริหารสัญญา และมีความเสี่ยงในด้านการจ่ายเงินให้
ทีป่ รึกษาโดยไม่ได้ผลงานที่ต้องการ

ภาคผนวก

ซึ่งสามารถสรุปอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาในการพิจารณา ได้ดังนี้
*อัตรานี้เป็นอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ซึ่งคํานวณรวมกับ Mark-Up Factor ไว้แล้ว (หน่วย : บาท/เดือน)
อัตราเงินเดือน
รายการ
1. การจ้างที่ปรึกษาไทย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
1.1 บุคลากรหลัก
(1) กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
(2) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
(3) กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี

ที่ปรึกษาทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา*

สถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่
ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.760)

ที่ปรึกษาไม่ได้ทํางานประจําใน
บริษัทที่ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.430)

กรณีไม่มีหลักฐาน*
(Mark-Up Factor 2.475)

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ข้อ*
(Mark-Up Factor 2.530)

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ข้อ*
(Mark-Up Factor 2.585)

กรณีมีหลักฐานครบ
ทั้ง 3 ข้อ*
(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
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อัตราเงินเดือน
รายการ
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
(4) กลุ่มวิชาชีพการเงิน
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
(5) กลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน)
ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาโท
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี

ที่ปรึกษาทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา*

สถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่
ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.760)

ที่ปรึกษาไม่ได้ทํางานประจําใน
บริษัทที่ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.430)

กรณีไม่มีหลักฐาน*
(Mark-Up Factor 2.475)

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ข้อ*
(Mark-Up Factor 2.530)

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ข้อ*
(Mark-Up Factor 2.585)

กรณีมีหลักฐานครบ
ทั้ง 3 ข้อ*
(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

44,800 – 58,200

77,500 – 100,700

79,200 – 103,000

80,900 – 105,200

82,600 – 107,400
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อัตราเงินเดือน
รายการ
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี
ปริญญาเอก
- ประสบการณ์ 5 – 10 ปี
- ประสบการณ์ 11 – 15 ปี
- ประสบการณ์ 16 – 20 ปี
- ประสบการณ์เกิน 20 ปี

ที่ปรึกษาทํางานประจําเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา*

สถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่
ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.760)

ที่ปรึกษาไม่ได้ทํางานประจําใน
บริษัทที่ปรึกษา
(Mark-Up Factor 1.430)

กรณีไม่มีหลักฐาน*
(Mark-Up Factor 2.475)

กรณีมีหลักฐานเพียง 1 ข้อ*
(Mark-Up Factor 2.530)

กรณีมีหลักฐานเพียง 2 ข้อ*
(Mark-Up Factor 2.585)

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

79,900 – 100,300
107,700 – 131,800
139,700

64,900 – 81,500
87,500 – 107,100
113,500

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

114,900 – 144,200
154,800 – 189,500
200,900

117,400 – 147,300
158,200 – 193,600
205,200

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

หมายเหตุ :
* หลักฐานประกอบการพิจารณาคํานวณอัตราเงินเดือนตามตัวคูณค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1) ใบรับรองระบบคุณภาพที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น
2) มีหลักฐานการมีซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมายสําหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งบริษัท
3) มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลค่าไม่ต่ํากว่า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ
* รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/12725 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ในภาคผนวก
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รายการ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

ไม่เกิน 30,000
ไม่เกิน 15,000
ไม่เกิน 12,000

- บุคลากรสนับสนุน เช่น ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
เป็นต้น

1.2 บุคลากรสนับสนุน
(1) บุคลากรสนับสนุน
(2) เลขานุการโครงการ
(3) พนัก งานพิ มพ์ดีด/เจ้าหน้า ที่
บันทึกข้อมูล
2. การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2.1 ที่ปรึกษาต่างประเทศ มีวุฒิปริญญาโท
ขึ้นไป สําหรับ กลุ่มการบริหารจัดการ เช่น
ผู้จัดการโครงการ เป็นต้น
- ประสบการณ์ 11 – 20 ปี
- ประสบการณ์ 21 – 30 ปี
- ประสบการณ์ 30 ปีขึ้นไป

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

2.2 ที่ปรึกษาต่างประเทศ มีวุฒิปริญญาโท
ขึ้ น ไป สํ า หรั บ ด้ า นวิ ศ วกรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐศาสตร์ การเงิน และสถาปนิก
- ประสบการณ์ 11 – 20 ปี
- ประสบการณ์ 21 – 30 ปี
- ประสบการณ์ 30 ปีขึ้นไป

300,000 – 400,000
350,000 – 600,000
450,000 – 600,000
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ให้ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาเลื อ กจ้ า งที่ ป รึ ก ษาไทยที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในด้า นที่ เกี่ ยวข้องก่อน เป็น อั น ดับแรก แต่
หากมี ค วามจํ า เป็ น และไม่ อ าจจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาไทยที่
เหมาะสมได้ ให้จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศได้ โดยใช้แนวทาง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 (หนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว55 ลง
วันที่ 12 เมษายน 2550)

