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หลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้ างทีป่ รึกษา
1. แนวทางการใช้ อตั ราค่ าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903 /ว.99
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
1.1

การคิดค่ าบริการที่ปรึกษา
การคิดค่าบริ การที่ปรึ กษาในประเทศไทยโดยหลักมีรูปแบบเหมือนสากลทัว่ ไป มีการคิดอยู่ 2 วิธี
คือ
(1) คิดเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่างาน เช่ น ร้ อยละของมูลค่างานก่อสร้ างในงานอาคารทัว่ ไป
หรื อ ร้อยละของวงเงินที่ที่ปรึ กษาทางการเงินจัดการให้ เป็ นต้น
(2) คิดจากค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง วิธีน้ ี เป็ นที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายโดยสากล และ
เป็ นวิธีการที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเซี ย (ADB)
ธนาคารเพื่อความร่ วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC) และองค์กรระหว่างประเทศนิ ยมใช้
และเป็ นวิธี การตามระเบี ยบพัส ดุ ว่า ด้วยการจ้างที่ ป รึ กษาของประเทศไทยที่ ใช้กนั อยู่ใ น
ปั จจุบนั ซึ่ งแนวทางการส่ งเสริ มกิ จการที่ ปรึ กษาไทยในมาตรการการเพิ่มค่าตอบแทนที่
ปรึ กษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 นั้น เป็ นการพิจารณาตามการคิด
ค่ า บริ การแบบนี้ กล่ า วคื อ ค่ า บริ ก ารที่ ป รึ ก ษาจะประกอบด้ว ยค่ า ตอบแทนบุ ค ลากร
(Remuneration) และค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)
(2.1) ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)
- ในการให้บริ การที่ปรึ กษาโครงการ
โดยทัว่ ไปจะมีการใช้บุคลากรระดับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) หลากหลายสาขา ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและ
ความยากง่ายของโครงการ ในการเสนอโครงการ ที่ปรึ กษาจะต้องเสนอ
ชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) ทุกคน พร้อมประวัติ ซึ่งแสดงข้อมูล
ส่ วนบุคคล การศึกษา และประสบการณ์ในข้อเสนอทางวิชาการ (Technical
Proposal)
- ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนจะใช้เวลาในการทางานในโครงการแตกต่างกันไป
แล้วแต่เนื้องานและปริ มาณงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่ งจะมีการประมาณ
ออกมาเป็ นจานวนคน-เดือน (Man-Month) จานวนคน-วัน (Man-Day) หรื อ
จานวนคน-ชัว่ โมง (Man-Hour) ของแต่ละคนที่จะใช้ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมายให้แล้วเสร็ จ
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- ผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนจะมีอตั ราค่าตอบแทน (Billing Rate) เฉพาะของตนซึ่ ง
อัตราค่าตอบแทนนี้ ได้มาจากอัตราเงินเดือน (Basic Salary) คูณด้วยตัวคูณอัตรา
ค่าตอบแทน (Mark Up Factor) ซึ่ งตัวคูณนี้ เป็ นสาระสาคัญที่คณะรัฐมนตรี มี
มติให้เพิม่ จากเดิมที่กระทรวงการคลังเคยกาหนดไว้ที่ 2.145 เป็ น 2.64 อันจะ
เป็ นการปรับอัตราค่าตอบแทนของที่ปรึ กษาเพิ่มจากเดิม ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ที่มีเงินเดือนประจาในอัตรา 100,000 บาท อัตราค่าตอบแทนของผูเ้ ชี่ ยวชาญท่าน
นี้ คือ 214,500 บาท ในอัตราเดิม จะเพิ่มเป็ นอัตราใหม่ 264,000 บาท เป็ นต้น
- ค่าบริ การของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละท่านในงานโครงการก็คือ การนาเอาจานวน
เวลา คิ ด เป็ นจ านวนคน-เดื อ น คู ณ ด้ว ยอัต ราค่ า ตอบแทนดัง กล่ า ว และ
ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปรึ กษา (Remuneration) โดยรวม ก็คือผลรวมของ
ค่าบริ การแต่ละท่านในโครงการ
ตัวคูณค่ าตอบแทน (Mark Up Factor) นี้ มีพ้นื ฐานมาจากการคิดรวมค่า
สวัสดิการสังคม (Social Charges) ค่าโสหุ ย้ (Overhead) และค่าวิชาชีพ
(Professional Fee) กับเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของที่ปรึ กษาโดยคิดเป็ น
ร้อยละของเงินเดือนพื้นฐาน ซึ่ งมีสูตรการคิดดังนี้
Mark Up Factor = ((Basic Salary + Social Charges + Overhead)*Fee)/Basic
Salary ซึ่ งตัวคูณเดิม คือ 2.145 ได้รับการปรับเป็ น 2.64 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่ าสวัสดิการสั งคม (Social Charges) เป็ นภาระค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั ที่ปรึ กษาต้อง
จัดให้แก่ พ นัก งานประจาอยู่ใ นรู ป สวัส ดิ ก าร เงิ น ช่ วยเหลื อ และภาระตาม
กฎหมาย เช่ น ค่าจ้า งที่ บริ ษทั ต้องจ่า ยให้ใ นวันหยุด วันนัก ขัตฤกษ์ วันหยุด
พัก ผ่อนประจาปี วันลากิ จ และวันลาป่ วย เงิ นชดเชยเมื่ อออกจากงาน เงิ น
บ าเหน็ จ เงิ นตอบแทนประจ าปี เงิ น ประกันส่ วนบุ ค คล และเงิ น ที่ ต้องจ่ า ย
เกี่ ยวกับกองทุนประกันสังคม และเงิ นกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ เป็ นต้น ซึ่ ง
ตามมติที่ให้ปรับค่าตัวคูณอัตราเงินดือนจาก 2.145 เป็ น 2.64 นั้น เป็ นการปรับ
ค่าสวัสดิการสังคมจากเดิมร้อยละ 35 ของเงินเดือนพื้นฐานเป็ นร้อยละ 45 ของ
เงินเดือนพื้นฐาน
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- ค่ าโสหุ้ยของการดาเนินการ (Overhead) เป็ นค่าใช้จ่ายทัว่ ไปของการประกอบ
ธุ รกิ จ ซึ่ งไม่ส ามารถคิ ดเป็ นของโครงการหนึ่ งโครงการใดโดยตรงได้ เช่ น
เงินเดือนหรื อค่าจ้างผูบ้ ริ หาร พนักงานธุ รการ และพนักงานอื่นๆ ที่ไม่สามารถ
ไปคิดโดยตรงในโครงการได้ ค่าเช่าสานักงาน ค่าอุปกรณ์ เครื่ องใช้สานักงาน
ค่าเสื่ อมราคา ค่า ใช้จ่ายสิ้ นเปลื อง ค่าวัสดุ สิ้ นเปลื อง ค่า พิมพ์ ค่า ใบอนุ ญาต
ต่ า งๆ ค่ า เดิ น ทางและค่ า ขนส่ ง ทั่ว ไป ค่ า ประกัน ภัย ค่ า ติ ด ต่ อ สื่ อ สารใน
ส านั ก งาน ค่ า ส่ ง เสริ มการขาย ค่ า โฆษณา ค่ า จ้ า งตัว แทน ค่ า นายหน้ า
ค่าธรรมเนี ยมและดอกเบี้ ย ธนาคาร ค่ าจ้า งทนาย ค่า จ้า งตรวจสอบบัญชี ค่ า
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Training and Development)
ค่าวิจยั และพัฒนา (Research and Development) และค่าประกันทางวิชาชี พ
(Professional Indemnity Insurance) ฯลฯ แต่เดิมคิดค่าโสหุ ้ยเป็ นร้อยละ 60
ของเงินเดื อนพื้นฐาน ได้รับการปรับเป็ นร้อยละ 95 ของเงิ นเดือนพื้นฐาน ซึ่ ง
ในส่ ว นเพิ่ ม นี้ ร้ อ ยละ 15 เป็ นการเพิ่ ม เพื่ อ การพัฒ นาบุ ค ลากร (Human
Resource Development) ค่าวิจยั และพัฒนา (Research and Development) และ
ค่าประกันวิชาชี พ (Professional Indemnity Insurance) ซึ่ งแต่เดิ มไม่ได้คิด
รวมอยูด่ ว้ ย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนากิจการที่ปรึ กษาอย่าง
แท้จริ ง
- ค่ าวิชาชี พที่ปรึกษา (Professional Fee) ยังคงไว้ที่ร้อยละ 10 ตามเดิมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
(2.2)

1.2

ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่
เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ

หลักการใช้ อตั ราค่ าตอบแทนทีป่ รึกษา
การปรั บ อัตราค่ า ตอบแทนที่ ป รึ ก ษาตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 4 กุ ม ภาพันธ์ 2546 เพื่ อให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งที่บริ ษทั ที่ปรึ กษามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่ องสวัสดิการสังคมและค่า
โสหุ ้ยในการประกอบกิ จการ ซึ่ งตัวคูณอัตราเงิ นเดื อนที่กาหนดไว้ในอดี ตไม่ได้ครอบคลุ ม รวมถึ ง
วัตถุ ประสงค์หลักในการส่ งเสริ มกิ จการที่ ปรึ กษาไทยเพื่อให้มีการพัฒนาขีดความสามารถสู งขึ้ น
และมีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาประเทศและลดการพึ่งพาที่ปรึ กษาต่างชาติ โดยบริ ษทั ที่ปรึ กษา
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จะต้องดาเนิ นการปรับปรุ งองค์กรและเสริ มสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ จึงได้
กาหนดแนวทางในการใช้ค่าตอบแทนอัตราใหม่ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
(1) สร้ างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู ้ และประสบการณ์ให้อยูป่ ระจากับองค์กรเพื่อปฎิบตั ิงานที่
ปรึ กษาอย่างต่อเนื่ องให้เกิดความเชี่ ยวชาญชานาญการในวิชาชี พ หลักการนี้ มุ่งหวังให้บริ ษทั ที่
ปรึ กษาสร้างที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญทางานประจาเต็มเวลากับบริ ษทั
(2) พัฒนาคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ โดยการสร้ างระบบคุ ณภาพให้เป็ นที่ เชื่ อถื อและ
ยอมรับในระดับสากล ในปั จจุบนั มีระบบคุ ณภาพมาตรฐานสากลที่รัฐบาลส่ งเสริ มให้กิจการ
ของไทยนามาใช้ เช่น ระบบคุณภาพ ISO เป็ นต้น
(3) พัฒนาและนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้งานอย่างถู กกฎหมาย โดยเฉพาะการใช้ซอฟแวร์ ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
(4) มีการประกันวิชาชีพ เพื่อลดความเสี่ ยงต่อความผิดพลาดจากการประกอบวิชาชีพ
1.3

แนวทางการใช้ อตั ราค่ าตอบแทน
บริ ษทั ที่ปรึ กษาจะได้รับอัตราค่าตอบแทนของที่ ปรึ กษาที่ เสนอในแต่ละตาแหน่ งตามอัตราใหม่ที่
กาหนดไว้ 2.64 เท่า ของอัตราเงิ นเดื อน บริ ษ ทั ที่ ปรึ ก ษาจะต้องยื่นข้อเสนอทางด้า นราคา พร้ อม
หลักฐานการเป็ นที่ปรึ กษาประจากับบริ ษทั และหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริ ษทั ครบทุกด้าน
ดังนี้
(1) ที่ปรึ กษาประจาทางานเต็มเวลาในบริ ษทั ที่ปรึ กษา หมายถึง ที่ปรึ กษาที่เป็ นพนักงานประจาเต็ม
เวลา (Full Time) และมีระยะเวลาปฎิบตั ิงานกับบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน การเสนอที่ปรึ กษา
หลักจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 หลักฐานบุคคล ประกอบด้วย
 หลักฐานแสดงการเป็ นพนักงานประจาเต็มเวลากับบริ ษทั ที่ปรึ กษาโดยมีระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน
 หนัง สื อ แสดงอัต ราเงิ น เดื อ นที่ น าไปใช้ เ ป็ นเงิ น เดื อ นพื้ น ฐาน (Basic Salary)
ในการคิ ด ค่ า ตอบแทน ซึ่ งจะต้ อ งเป็ นหลั ก ฐานแสดงการยื่ น ช าระภาษี เ งิ น ได้ ต่ อ
กรมสรรพากร ที่สามารถแสดงความเป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั (แบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ
ภ.ง.ด.91 เฉพาะบุ ค คลที่ เ สนอเท่ า นั้ น พร้ อ มใบปะหน้ า และใบเสร็ จ รั บ เงิ น จาก
กรมสรรพากร)
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ประเภทที่ 2 หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
 ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็ นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็ นการแสดงว่าบริ ษทั มี
การพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็ นต้น
 มีหลักฐานการมีซอฟแวร์ ที่ถูกกฎหมายสาหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
พนักงานทั้งบริ ษทั
 มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริ ษทั ในมูลค่าไม่ต่า
กว่า 30 ล้านบาท ในปี ที่ยนื่ ข้อเสนอ
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ที่ปรึ กษาไม่สามารถแสดงหลักฐานตามประเภทที่ 2 ตัวคูณจะปรับลดตามกรณี
ต่างๆ ดังนี้
หลักฐานบริ ษทั
กรณี ที่ 1 มีหลักฐานครบทั้ง 3 ข้อ
กรณี ที่ 2 มีหลักฐานเพียง 2 ข้อ
กรณี ที่ 3 มีหลักฐานเพียง 1 ข้อ
กรณที่ 4 ไม่มีหลักฐาน

ตัวคูณอัตรา
ค่าตอบแทน
2.640
2.585
2.530
2.475

หมายเหตุ

ค่าโสหุย้ ถูกตัดออกร้อยละ 5
ค่าโสหุย้ ถูกตัดออกร้อยละ 10
ค่าโสหุย้ ถูกตัดออกร้อยละ 15

(2) ที่ปรึ กษาที่ไม่ได้ทางานประจาในบริ ษทั ที่ปรึ กษา เช่น ที่ปรึ กษาอิสระ และที่ปรึ กษาจากสถาบัน
ของรัฐ ที่ปรึ กษาที่กล่าวข้างต้นไม่ได้ทางานประจากับบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่มีภาระในด้าน
สวัสดิการสังคม (Social Charges) และมีค่าโสหุ ้ยที่ใช้สาหรับบุคคลนั้นเพียงบางส่ วน เป็ นค่า
การจัดการและการรับผิดชอบ ในที่ น้ ี คิดให้เป็ น 30% ของอัตราเงิ นเดื อน และได้ค่าตอบแทน
วิชาชีพ 10% ของเงินเดือนรวมค่าโสหุ ้ยที่ได้รับ ทาให้ค่าตัวคูณสาหรับที่ปรึ กษาที่ไม่ได้ทางาน
ประจาเต็มเวลาเป็ น 1.43 เท่าของเงินเดือนพื้นฐาน (หากคิดตามหลักการปฎิบตั ิของ ADB จะให้
ค่าโสหุ ้ย 25% ของเงินเดือน และค่าตอบแทนวิชาชี พ 15% ของเงิ นเดื อนรวมค่าโสหุ ้ยที่ได้รับ
รวมเป็ นตัวคู ณ 1.438) ทั้งนี้ ที่ป รึ กษาดัง กล่ าวจะต้องแสดงหลักฐานอัตราค่าตอบแทนที่ เคย
ได้รับและสามารถอ้างอิงได้มาแสดง
ส าหรั บ กรณี ส ถาบัน ของรั ฐ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารงานที่ ป รึ ก ษา สถาบัน ดัง กล่ า วไม่ มี ภ าระด้า นค่ า
สวัสดิ การ ส่ วนค่าโสหุ ้ยของการดาเนิ นงานบางส่ วนจะได้รับเงิ นสนับ สนุ นจากรั ฐ เช่ น ค่ า
สานักงาน ค่าอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าวิจยั และพัฒนา ค่าฝึ กอบรมและพัฒนา
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บุคลากร เป็ นต้น ดังนั้น หลักการคิดตัวคูณอัตราค่าตอบแทนสาหรับสถาบันของรัฐ จะให้ค่า
โสหุ ้ย 60% ของเงินเดื อน เพื่อเป็ นค่าบริ หารจัดการองค์กร ค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่า
ใบอนุ ญ าตต่ า งๆ ค่ า ประกัน การประกอบวิ ช าชี พ และค่ า เดิ น ทางและค่ า ขนส่ ง รวมทั้ง
ค่าตอบแทนวิชาชี พ 10% ของเงิ นเดื อนรวมค่ าโสหุ ้ยที่ ได้รับ ทาให้ตวั คู ณอัตราค่าตอบแทน
สาหรับที่ปรึ กษา จากสถาบันของรัฐเท่ากับ 1.76 ในการเสนองานจะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
(1) หลักฐานการจ้างที่สามารถนามาคานวณเป็ นอัตราเงิ นเดื อนพื้นฐานได้ เช่ น ที่ปรึ กษา
ในโครงการในอดี ต เป็ นต้น (ถ้าหากไม่สามารถนาหลักฐานมาแสดง ให้ใช้อตั รา
เงินเดือนของบุคลากรที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันภายในบริ ษทั มาแสดง)
(2)
หนังสื อรับรองการชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของที่ปรึ กษาแต่ละคน
 ในกรณี บริ ษทั ที่ปรึ กษาที่เสนองานและได้รับการคัดเลือกมีการยืมตัวที่ปรึ กษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งจากบริ ษทั อื่น ให้ใช้หลักฐานอัตราเงินเดือนจาก
บริ ษทั ที่สังกัดมาแสดง
 ในกรณี ที่ปรึ กษาอิสระสามารถอ้างอิงอัตราเงินเดือนจากงานในลักษณะเดียวกันที่
เคยได้รับ
1.4

ข้ อจากัดในการนาแนวทางการใช้ อตั ราค่ าตอบแทนทีป่ รึกษา
ข้อจากัดในการคิดอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษาทั้งโครงการหรื อราคากลางค่าจ้างที่ปรึ กษา คือ ยังขาด
ข้อมูลอัตราเงิ นเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) และขาดเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการคิด ราคากลาง
ค่าจ้างที่ปรึ กษา ประกอบกับการคิ ดค่าจ้างในการออกแบบและควบคุ มงานก่ อสร้ างตามระเบี ยบ
สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 119 ซึ่ งเป็ นอัตราที่ต่ากว่าความเป็ นจริ ง
จึงได้มีการศึกษา สารวจอัตราเงินเดือนพื้นฐาน และทบทวนตัวคูณอัตราค่าตอบแทน พร้อมทั้ง
รวบรวมอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษาในต่างประเทศ เพื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษาไทย

2. แนวทางการใช้ อตั ราเงินเดือนพืน้ ฐาน (Basic Salary)
ข้อมูลอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของ 5 กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพ
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) การเงิน และงานวิจยั โดยแยกระดับวุฒิ
การศึกษาเป็ นระดับ ปริ ญญาตรี โท และเอก ยกเว้นกลุ่มวิชาชีพสถาปั ตยกรรมมีเฉพาะระดับปริ ญญาตรี ที่
ประกอบธุ รกิจที่ปรึ กษาที่เป็ นนิติบุคคล ประสบการณ์การทางานของแต่ละกลุ่มวิชาชีพแยกเป็ นรายปี ตั้งแต่จบ
ใหม่จนถึง 30 ปี และมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป ในที่น้ ีได้จดั แบ่งช่วงประสบการณ์ออกเป็ นช่วง ช่วงๆละ 5 ปี เริ่ มจาก
ปี ที่ 5 ซึ่ งคาดว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพน่าจะมีประสบการณ์พอที่จะเริ่ มเป็ นที่ปรึ กษาระดับแรก รายละเอียดของแต่ละ
หลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึ กษา
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กลุ่มวิชาชีพแสดงในตารางที่ 1 ถึง 5 ตัวเลขที่แสดงในตารางใช้เป็ นแนวทางในการตั้งงบประมาณเท่านั้น ในการ
ยืน่ ข้อเสนอด้านราคาของแต่ละโครงการบริ ษทั ที่ปรึ กษาจะต้องแสดงหลักฐานการเป็ นพนักงานประจาทางาน
เต็มเวลากับบริ ษทั หลักฐานอัตราเงินเดือน และหลักฐานอื่นๆตามข้อ 1.3
การจัดแบ่ง จานวนปี ของประสบการณ์ ของที่ ปรึ ก ษาออกเป็ นช่ วงๆ เพื่ อ ให้มี ความยืดหยุ่น
สาหรับผูท้ ี่มีความสามารถสู งและมีประสบการณ์ตรงในงานนั้นๆ แต่มีอายุการทางานน้อยกว่า สามารถคิดอัตรา
ค่าจ้างเท่ากันหรื อมากกว่า คนที่มีอายุการทางานมากกว่าได้
อัตราเงิ นเดือนพื้นฐานของสาขาอื่นๆ นอกเหนื อจาก 5 กลุ่มวิชาชีพข้างต้น ให้เทียบเคียงจาก
อัตราเงินเดือนของบุคลากรจากงานที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน

3. แนวทางการกาหนดอัตราค่ าจ้ างทีป่ รึกษาต่ างประเทศ
ในกรณี ที่มีค วามจาเป็ นที่ จะต้องจ้างที่ ปรึ กษาต่า งประเทศ ให้หน่ วยงานพิจารณาตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม สาหรับอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษาต่างประเทศให้พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
การปฏิบตั ิการในฐานะที่ปรึ กษาในตาแหน่งที่วา่ จ้าง โดยให้ใช้อตั ราค่าตอบแทนของที่ปรึ กษา (Billing Rate)
ที่ เ คยได้ป ฏิ บ ัติ ง านในต าแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาส าหรั บ โครงการอื่ น หรื อ อัต ราค่ า ตอบแทนในการจ้า งที่ ป รึ ก ษา
ต่างประเทศตามหนังสื อกระทรวงการคลังที่ กค 0903/ว.99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เป็ นข้อมูลในการ
พิจารณาได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามความเหมาะสมและประหยัด
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ตารางที่ 1
อัตราเงินเดือนพืน้ ฐานกลุ่มวิชาชี พวิศวกรรม
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
มากกว่า 30 ปี

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

ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
มากกว่า 30 ปี

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

ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
มากกว่า 30 ปี

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

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ตารางที่ 2
อัตราเงินเดือนพืน้ ฐานกลุ่มสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
มากกว่า 30 ปี

หลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึ กษา

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

Page 9

ตารางที่ 3
อัตราเงินเดือนพืน้ ฐานกลุ่มวิชาชี พเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
มากกว่า 30 ปี

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

ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
มากกว่า 30 ปี

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

ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
มากกว่า 30 ปี

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

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ตารางที่ 4
อัตราเงินเดือนพืน้ ฐานกลุ่มวิชาชี พการเงิน
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 ปี ขึ้นไป

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

ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 ปี ขึ้นไป

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

ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 ปี ขึ้นไป

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

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ตารางที่ 5
อัตราเงินเดือนพืน้ ฐานกลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน)
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 ปี ขึ้นไป

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

ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 ปี ขึ้นไป

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

ประสบการณ์
5-10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 ปี ขึ้นไป

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

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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4. แนวทาง และหลักเกณฑ์ ในการคิดค่ าจ้ างทีป่ รึกษาทั้งโครงการ หรือราคากลางค่ าจ้ างทีป่ รึกษา
การคิดค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อดาเนินโครงการประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่ วน คือ
(1) ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)
(2) ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)
(1)

ค่ าตอบแทนบุคลากร (Remuneration)
ค่าตอบแทนบุคลากรของที่ปรึ กษาในการให้บริ การเพื่อดาเนินการโครงการ
(1.1) โดยทัว่ ไปจะใช้บุคลากรระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Key Professional Staff) หลากหลายสาขา
ขึ้ นอยู่ก ับ ขนาดและความยากง่ า ยของโครงการ ในการเสนอโครงการต้องเสนอชื่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Key Professional Staff) ทุกคน
(1.2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนจะใช้เวลาในการทางานในโครงการแตกต่างกันไปแล้วแต่เนื้ องาน
และปริ มาณงานที่ แต่ ล ะคนรั บ ผิดชอบ ซึ่ งจะต้องประมาณการเป็ นจานวนคน-เดื อน
(Man-Month) จานวนคน-วัน (Man-Day) หรื อจานวนคน-ชัว่ โมง (Man-Hour) ของแต่
ละคนที่จะใช้ในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็ จ
(1.3) ผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนจะมีอตั ราค่าตอบแทนต่อเดือน (Billing Rate หรื อ Man - Month
Rate) เฉพาะของคน ซึ่ งอัตราค่าตอบแทนนี้ ได้จากอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)
คูณด้วยตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark Up Factor)
(1.4) ค่าบริ การของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนในงานโครงการคือ จานวนเวลาทางานคิดเป็ นจานวน
คน-เดือน (Man – Month) คูณด้วยอัตราค่าตอบแทนต่อเดือน ( Billing Rate)
(1.5) ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ของที่ปรึ กษาทั้งโครงการ คือ ผลรวมค่าบริ การ
ของที่ปรึ กษาแต่ละคนในโครงการรวมกัน

(2)

ค่ าใช้ จ่ายตรง (Direct Cost)
คือ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ โดยทัว่ ไปจะ
ประกอบด้วย

หลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึ กษา
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ค่าเช่าสานักงาน
ค่าติดต่อสื่ อ
สาร
ค่าเดินทาง 
ค่าสารวจสภาพภู
 มิประเทศ
ค่าจัดทารายงาน

ค่าจัดทาเอกสารประกวดราคา

ฯลฯ


ค่าน้ าค่าไฟ
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าที่พกั และเบี้ยเลี้ยง
ค่าเจาะสารวจดิน
ค่าจัดทาแบบ
ค่าจัดประชุมสัมมนา

แนวทางการคิดค่ าจ้ างทีป่ รึกษาทั้งโครงการ หรือ ราคากลางค่ าจ้ างทีป่ รึกษา
ค่าจ้างที่ปรึ กษาทั้งโครงการจะเป็ นผลรวมของค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) กับค่าใช้จ่ายตรง
(Direct Cost) โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าของโครงการจะต้องแจกแจงหรื อกาหนดว่าต้องการว่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อทางานอะไร
ซึ่ งหมายถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดประเภทบุคลากรหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่จะเข้าดาเนิ นการโครงการ ถ้า
เจ้าของโครงการมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ ก็จะสามารถจัดทาด้วยตัวเองได้ ถ้าไม่มี
ประสบการณ์แนะนาให้ติดต่อบุคลากรของภาครัฐที่มีประสบการณ์ในงานประเภทนั้น
ก่อน ถ้าไม่สามารถหาได้แนะนาให้ติดต่อสมาคมวิชาชีพด้านนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากสามารถกาหนดได้วา่ มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านไหนบ้างที่จาเป็ นในการดาเนินโครงการ
ให้กาหนดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่ง ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั ความยาก
ง่ายของโครงการ ตัวอย่างแสดงในภาคผนวกตารางที่ 1 พร้อมกับประเมินระยะเวลาการ
ทางานของแต่ละคนที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที4่ เมื่อได้กาหนดตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ พร้อม
ทั้งระยะเวลาการทางานของแต่ละคนแล้ว ให้ใส่ อตั ราค่าจ้างที่ปรึ กษาต่อเดือน (Manmonth Rate) ของแต่ละคนโดยดูจากตารางผลการสารวจอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic
Salary) และตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark Up Factor) เมื่อเอาอัตราค่าจ้างต่อเดือน คูณ
กับ ระยะเวลาการทางานของแต่ละคน จะได้ค่าจ้างที่ปรึ กษาของแต่ละคน ผลรวมค่าจ้าง
ที่ปรึ กษาของทุกคนจะเป็ นค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการ
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ขั้นตอนที่ 5 ในการดาเนินโครงการยังมีค่าใช้จ่ายอีกส่ วนหนึ่ง คือ ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)
ที่จะเกิดขึ้นดังได้กล่าวแล้ว เมื่อรวมค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) กับ
ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) ก็จะเป็ นค่าจ้างที่ปรึ กษาทั้งโครงการ
การกาหนดสัดส่ วนค่าตอบแทนบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายตรงจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงาน เพื่อเป็ น
แนวทางโดยทัว่ ไปลักษณะงานจ้างที่ปรึ กษามีดงั นี้ (ตัวอย่างงานทางด้านวิศวกรรม)
(ก) งานศึกษาวางแผนหลัก (Master Plan)
(ข) งานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
(ค) งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)
(ง) งานควบคุมการก่อสร้าง (Construction Supervision) และบริ หารการก่อสร้าง (Project
Management)
สัดส่ วนค่าตอบแทนบุคลากร : ค่าใช้จ่ายตรง ดังแสดงในภาคผนวกตารางที่ 2
การคิดค่าจ้างที่ปรึ กษางานด้านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรมที่เป็ นงานประเภทออกแบบและ
งานควบคุมการก่อสร้างสามารถคิดเป็ นร้อยละของค่าก่อสร้างได้ เพื่อให้เป็ นแนวทางได้จดั ทาสรุ ปค่าจ้าง
ที่ปรึ กษาของงานด้านวิศวกรรมประเภทต่างๆ แยกตามลักษณะงาน กับงานออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้างงานอาคาร (งานสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม) แสดงในภาคผนวกตารางที่ 3 แยกตามประเภท
ของงาน โดยทัว่ ไปงานโครงการขนาดเล็กเปอร์ เซนต์ค่าจ้างที่ปรึ กษาจะสู งกว่างานโครงการขนาดใหญ่
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ภาคผนวก
1. ตารางที่ 1 แนวทางการกาหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของบุคลากรที่ปรึ กษาเพื่อดาเนินโครงการ
2. ตารางที่ 2 แนวทางการกาหนดสัดส่ วนค่าตอบแทนบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายตรงโดยประมาณ
3. ตารางที่ 3 แนวทางอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษารวมทั้งโครงการ
ตารางที่ 1
แนวทางกาหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ของบุคลากรทีป่ รึกษาเพือ่ ดาเนินโครงการ
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตาแหน่ ง
บุคลากรหลัก
ผูจ้ ดั การโครงการ

วุฒิไม่ ต่ากว่ า

ปริ ญญาโท
(วิศวกรรมศาสตร์ ทางทะเล/สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านชายฝั่งทะเลและ ปริ ญญาโท
สมุทรศาสตร์
(วิศวกรรมศาสตร์ ทางทะเล/สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านอุทกวิทยา
ปริ ญญาโท
(อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา/สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านแบบจาลอง
ปริ ญญาโท
คณิ ตศาสตร์
(วิศวกรรมศาสตร์ ทางทะเล/สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านชลศาสตร์
ปริ ญญาโท
(วิศวกรรมชลศาสตร์ /สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านระบายน้ า/
ปริ ญญาโท
ป้ องกันน้ าท่วม
(วิศวกรรมชลศาสตร์ /สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านวิศวกรรม
ปริ ญญาโท
โครงสร้าง
(วิศวกรรมโครงสร้าง)
ผชช.ด้านปฐพี/ธรณี
ปริ ญญาโท
เทคนิค
(วิศวกรรมปฐพีฐานราก/ธรณี วทิ ยา)
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15
15
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
แนวทางกาหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ของบุคลากรทีป่ รึกษาเพือ่ ดาเนินโครงการ
ลาดับ
ตาแหน่ ง
ที่
9. ผชช.ด้านสถาปัตยกรรม
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

วุฒิไม่ ต่ากว่ า

ปริ ญญาโท
(สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม)
วิศวกรสารวจ
ปริ ญญาโท
(วิศวกรสารวจ)
วิศวกรสิ่ งแวดล้อม
ปริ ญญาโท
(วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม)
วิศวกรเครื่ องกล/ไฟฟ้ า
ปริ ญญาโท
(วิศวกรรมเครื่ องกล/ไฟฟ้ า)
วิศวกรประมาณราคา
ปริ ญญาโท
(วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง)
ผชช.ด้านสิ่ งแวดล้อม
ปริ ญญาโท
(สิ่ งแวดล้อม/สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านนิเวศวิทยาทาง ปริ ญญาโท
น้ า/ทะเล
(วิศวกรรมศาสตร์ /ทะเล/ชายเลน/สาขาที่
เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านป่ าชายเลน
ปริ ญญาโท
(วิศวกรรมศาสตร์ /ทะเล/ชายเลน/สาขาที่
เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านคุณภาพน้ า
ปริ ญญาโท
(สิ่ งแวดล้อม/สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ผชช.ด้านเศรษฐศาสตร์ ปริ ญญาโท
(เศรษฐศาสตร์)
ผชช.ด้านเศรษฐกิจ-สังคม ปริ ญญาโท
(เศรษฐศาสตร์ /สังคมศาสตร์)
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
แนวทางกาหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ของบุคลากรทีป่ รึกษาเพือ่ ดาเนินโครงการ
ลาดับ
ที่
ตาแหน่ ง
20. ผชช.ด้านการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ์
บุคลากรสนับสนุน
1. วิศวกรผูช้ ่วย
2.

นักวิชาการผูช้ ่วย

3.

นักวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม
นักวิชาการด้านการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
เลขานุการโครงการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

4.
5.
6.
7.

วุฒิไม่ ต่ากว่ า
ปริ ญญาโท
(สังคมศาสตร์ /สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ปริ ญญาตรี
(วิศวกรรมศาสตร์ )
ปริ ญญาตรี
(ตามสาขาหลักผูเ้ ชี่ยวชาญ)
ปริ ญญาตรี
(วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม)
ปริ ญญาตรี
(สังคมศาสตร์ /สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ปวส.
ปวส.
ปวส.

ประสบการณ์
ไม่ น้อยกว่า
15

5
5
5
5
5
5
5

หมายเหตุ บุคลากรสนับสนุนทาหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการปฎิบตั ิงานของบุคลากรหลัก และงานด้านอื่นๆ
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ตารางที่ 2
แนวทางการกาหนดสั ดส่ วนค่ าตอบแทนบุคลากรต่ อค่ าใช้ จ่ายตรง โดยประมาณ
ลักษณะงานจ้ างทีป่ รึกษา
งานศึกษาวางแผนหลัก
งานศึกษาความเหมาะสม
งานออกแบบรายละเอียด
งานควบคุมการก่อสร้าง และบริ หารงานก่อสร้าง
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สั ดส่ วน
ค่ าตอบแทนบุคลากร
ค่ าใช้ จ่ายตรง
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
± 80
± 20
±75
± 25
±70
± 30
85 - 90
15 -10
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ตารางที่ 3
แนวทางอัตราค่ าจ้ างทีป่ รึกษารวมทั้งโครงการ

หมายเหตุ

ประเภทโครงการอาคาร ตามลักษณะความซับซ้อน
1) อาคารลักษณะซับซ้อนมาก หมายถึง พิพิทธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา อนุ สาวรี ย ์ รัฐสภา ศาลากลางจังหวัด อาคารวิจิตรแสดง เอกลักษณ์ โรงพยาบาล
อาคารห้องปฎิบตั ิการ อาคารที่มีความสลับซับซ้อน อาคารเก็บวัสดุที่เสี่ ยง อันตรายหรื อเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
2) อาคารลักษณะซับซ้อนปานกลาง หมายถึง มหาวิทยาลัย อาคารเรี ยนรวม หอสมุด หอประชุม อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก
โรงเรี ยน ศาลาประชาคม อาคารที่ทาการ อาคารที่สานักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
3) อาคารลักษณะไม่ซบั ช้อน หมายถึง โรงเก็บพัสดุ คลังสิ นค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด อาคารขนาดเล็ก การออกแบบที่ใช้เป็ นมาตรฐาน ประเภทบ้าน
อยูอ่ าศัย
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