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การกําหนดคาจางวิศวกรตามระดับใบอนุญาตวิศวกรทุกระดับ
1.

คํานํา

ในป พ.ศ. 2505 กระทรวงมหาดไทย ไดตราพระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกรรมและตอมาในป พ.ศ.
2542 ได มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาวิ ศ วกร และได ย กเลิ ก พ.ร.บ. วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ไดมีบทบัญญัติใหผูที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในสาขานั้น โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกรและภาคีวิศวกร
ตลอดเวลา 45 ป ที่ ผ า นมา การประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามที่ มี ก ฎหมายควบคุ ม บั ง คั บ ไว
ผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม ไมไดรับการสงเสริมพัฒนาเทาที่ควร ในเรื่องคาบริการดานวิชาชีพจากภาค
ธุรกิจเอกชนและแมแตภาครัฐยังมิไดคํานึงถึงการจายคาบริการใหแกวิศวกรตามฐานะระดับวิชาชีพวิศวกรรม
กลาวคือระดับวุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร และภาคีวิศวกร หนวยงานรัฐมักจะมีขอพิจารณาเพียงวุฒิการศึกษา
(ปริญญาเอก,โท, ตรี) และจํานวนป ประสบการณ ของวิศวกรเปนสวนใหญ ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐและธุรกิจ
ภาคเอกชนยังขาดองคความรูของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งจะตองมีความรูดานวิชาการเทคโนโลยีและ
ความชํานาญซึ่งจะตองผานการทดสอบและรับรองจากสภาวิศวกร ตามที่กฎหมายบัญญัติไว ขอเขียนบทนี้จะได
กลาวถึงแนวทางวิธีในการพิจารณาสงเสริมดานคาบริการตามระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวุฒิ
วิศวกร - สามัญวิศวกร และภาคีวิศวกร

2.

ประเภทงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม
ลักษณะงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม อาจแบงไดเปน 7 ประเภทใหญ ๆ คือ
ประเภทที่ 1 งานใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม (Engineering Consulting Service)
ประเภทที่ 2 งานวางแผนและการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Planning and Feasibility
Study)
ประเภทที่ 3 งานคํานวณและออกแบบรายละเอียดกอสรางหรือการผลิต (Detailed Engineering
Design)
ประเภทที่ 4 งานบริหารจัดการและควบคุมงานกอสราง หรือการผลิต (Construction or Operation
Management and Supervision)
ประเภทที่ 5 งานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control or Quality Assurance)
ประเภทที่ 6 งานอํานวยการใช (Maintenance and Operation Service after Project Completion)
ประเภทที่ 7 งานพิเศษอื่น ๆ ดานวิศวกรรม (Special Engineering Service)
สาระสําคัญงานลักษณะงานบริการวิชาชีพ 7 ประเภท สามารถสรุปไดยอ ๆ ดังนี้
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2.1

ประเภทงานใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม (Engineering Consulting Service)
เปนการใหคําแนะนําหรือเสนอแนะ การตรวจสอบ วินิจฉัย การตรวจรับผลงาน หรือการเปนพยาน ให
ขอคิดเห็นดานวิศวกรรม ตอศาลหรือคณะกรรมการสอบสวน ผูที่จะใหคําปรึกษาดานวิศวกรรมนี้ควร
เปนวุฒิวิศวกรที่มีประสบการณเฉพาะทางมานานหลายป

2.2

ประเภทงานวางแผนและการศึกษาความเปนไปไดของงานโครงการ (Project Planning And
Feasibility Study)
เปนการศึกษาวางแผนงานและเวลาโครงการใหแกเจาของโครงการ คือ
• การศึกษาวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
• แผนการลงทุน หรือผลประโยชนจะไดรับจากการลงทุนหรือ
• ผลประโยชนตอเศรษฐกิจ-สังคม
• การออกแบบกอสรางเบื้องตน
• การวาจางวิศวกรที่ปรึกษาทําการออกแบบรายละเอียดกอสราง การคัดเลือกวาจาง ผูรับจางกอสราง
หรือการผลิต
• การวาจางวิศวกรที่ปรึกษา ในการบริหารจัดการควบคุมงานกอสราง
ลักษณะงานประเภทนี้ อาจจะตองวาจาง เปนกลุมหรือคณะหรือบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ประกอบดวย
สามัญวิศวกร เปนบุคคลกรหลักเปนสวนใหญในการดําเนินโครงการ

2.3

ประเภทคํานวณและออกแบบรายละเอียดการกอสราง หรือการผลิต (Detailed Engineering Design)
ลักษณะงานประเภทนี้ มักจะดําเนินการตอเพิ่มจากลักษณะงานประเภท 2.2 หรือเปนลักษณะงานที่
ขยายโครงการ จากโครงการเดิมที่มีอยูแลว ลักษณะงานประเภทนี้ จะประกอบดวย
• ศึกษาสํารวจและทดสอบหาขอมูลดานวิศวกรรม เชน สํารวจจัดทําแผนที่รายละเอียดโครงการเจาะ
สํารวจทดสอบชั้นดิน เปนตน
• คํ า นวนและออกแบบรายละเอี ย ดก อ สร า งด า นสถาป ต ยกรรม และวิ ศ วกรรม เช น ฐานราก โครงสราง ระบบระบายน้ํา ประปา - ไฟฟา - ปรับอากาศ เปนตน
• ประมาณการคากอสราง คาบริหารจัดการกอสราง และแผนการลงทุนกอสราง
• จัดทําเอกสาร การคัดเลือก และจางผูรับจางกอสรางและ/หรือผูผลิตอุปกรณ และเครื่องจักรการผลิต
ลักษณะงานประเภทนี้ เจาของโครงการมักจะตองจางในรูปแบบคณะวิศวกร ที่ประกอบดวยวุฒิวิศวกร
และสามัญวิศวกรเปนหลัก
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2.4

ประเภทงานบริ ห ารจัด การและควบคุ ม งานก อ สร า งหรื อ การผลิ ต (Construction
Operation
Management and Supervision)
ลักษณะงานนี้หมายถึง การใหบริการดานการบริหารจัดการและควบคุมงานการกอสรางและหรือการ
ผลิตใหเปนไปตามสัญญา คือ
• แบบกอสราง ขอกําหนดการกอสรางและคุณภาพของงานกอสราง
• ตามแผนเวลาสัญญาและงบลงทุนการกอสราง
• ตรวจสอบความถูกตองแบบกอสรางจริง เพื่อใหเปนคูมือการซอมบํารุงรักษาภายหลังเสร็จสิ้นการ
กอสราง
• ตรวจสอบ คุณภาพของงานกอสราง ความสมบูรณการใชงานของเครื่องจักรกลในการผลิต เพื่อสง
มอบงานใหแกเจาของโครงการ
ลักษณะงานประเภทนี้ เจาของโครงการมักจะตองจางในรูปแบบคณะวิศวกร ที่ประกอบดวยสามัญ
วิศวกรเปนหลัก

2.5

ประเภทงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control or Quality Assurance)
ลักษณะงานนี้ หมายถึง การศึกษา การทบทวน การวิเคราะห การตรวจสอบคุณภาพ การสํารวจ การ
วิเคราะหขอมูล ใหมีความสมบูรณ ถูกตองกับโครงการ ลักษณะงานประเภทนี้อาจจะประกอบดวย
• การศึกษาและการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
• ตรวจสอบคุณภาพสมบัติและคุณภาพของวัสดุกอสราง
• ตรวจสอบสมรรถนะและคุณภาพของเครื่องจักรกล
• ตรวจสอบความถูกตองของแบบกอสราง ฝมือการกอสราง และความมั่นคงงานโครงสราง – โยธา
และระบบงานไฟฟา – ประปา – เครื่องกล เปนตน
ลักษณะงานประเภทนี้ มักจะเปนโครงการใหญที่มีระบบซับซอนหลายระบบที่ตองการผูชํานาญงาน
เฉพาะทาง มาทํ า การตรวจสอบคุ ณ ภาพอี ก ชั้ น หนึ่ ง ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การก อ สร า งก อ นจะดํ า เนิ น
โครงการ เจาของโครงการตองวาจางคณะวิศวกรที่สวนมากประกอบดวยวุฒิวิศวกร

2.6

ประเภทงานอํานวยการใช (Maintenance and Operation Service after Construction)
ภายหลังเสร็จสิ้นการกอสรางและทดสอบการใชงาน (Test Run) แลว เมื่อดําเนินโครงการไดชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ระบบงานโครงการตองไดรับการตรวจสอบวิเคราะหผลการใชงานของโครงการ เชน
• ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางและระบบเกิดจากการใชงาน เชนการทรุดตัว การแตกราว ชํารุด
เปนตน
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• ความสมบูรณและคุณภาพงานระบบเครื่องกลในการผลิต เชน ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากการผลิต เชน เสียงดัง ฝุนละออง มลภาวะอากาศ น้ําเสีย เปนตน
ลักษณะงานประเภทนี้ สวนมากตองดําเนินงานการตรวจสอบดวยวุฒิวิศวกร
2.7

ประเภทงานพิเศษอื่น ๆ ดานวิศวกรรม (Special Engineering Service)
สวนมากจะเปนงานเฉพาะทางที่อาจจะตองวาจางวุฒิวิศวกร ที่มีความชํานาญเฉพาะทางพิเศษ ใน
การศึกษาวิเคราะหและใหคําปรึกษา เชน
• การพังทะลายของเขื่อนอันเกิดจากแผนดินไหว
• การบริหารจัดการการใหบริการระบบขนสงมวลชน จากหลายระบบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชนในการเดินทางใชบริการ และประหยัดคาใชจาย
• การทรุดตัวและการแตกราวของทางขับหรือทางวิ่งของสนามบิน

3.

การคิดคาบริการการใหบริการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ดังไดกลาวไวแลวในหัวขอ 1 วา ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตองไดรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ
ควบคุม จากสภาวิศวกร ตาม พ.ร.บ. สภาวิศวกร พ.ศ. 2542 เหมือนกับการประกอบวิชาชีพอืน่ เชน วิชาชีพ
แพทย วิชาชีพทนายความวิชาชีพ ผูตรวจบัญชีทางการเงิน เปนตน
การคิดคาบริการในการใหบริการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจึงขึ้นอยูก ับ
• ระดับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพของวิศวกร คือ วุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร หรือภาคีวิศวกร
• ประเภทลักษณะงานที่จะใหบริการในหัวขอ 2
• ความชํานาญเฉพาะทางของวิศวกร
ดังนั้นการคิดบริการใหบริการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอาจจะแยกเปน 4 วิธี คือ
วิธีที่ 1 การคิดคาบริการ เหมาจาย ตอครั้ง หรือตอชั่วโมง หรือตอวัน หรือตอเดือนหรือตอป
วิธีที่ 2 การคิดคาบริการเหมาจายตองานหรือตอโครงการ
วิธีที่ 3 การคิดคาบริการเปนรอยละของมูลคาของงานหรือมูลคาของโครงการ
วิธีที่ 4 การคิดคาบริการตามคาใชจายจริงของตัววิศวกร และคาใชจายอื่น
รายละเอียดของการคิดคาบริษัทในการใหบริการประกอบวิชาชีพวิศวกร เปนดังนี้

5

3.1

วิธีที่ 1 การคิดคาบริการ เหมาจาย ตอครั้ง หรือตอชั่วโมง หรือตอวัน หรือตอเดือนหรือตอป
เปนการคิดคาบริการในการใหคําแนะนําเพื่อแกปญหาเฉพาะงานเปนครั้งคราวตอชั่วโมงหรือตอวัน
หรือเปนการใหคําแนะนําปรึกษาที่ตอเปนประจํา เปนระยะยาว

3.2

วิธีที่ 2 การคิดคาบริการเหมาจายตองานหรือตอโครงการ
การคิดคาบริการวิธีนี้เหมาะกับงานที่มีขอบเขต และระยะเวลาขอบเขตงานก็ไมยุงยากซับซอนและแนนอน

3.3

วิธีที่ 3 การคิดคาบริการเปนรอยละของมูลคาของงานหรือมูลคาของโครงการ
การคิดคาบริการเปนรอยละของมูลคาของงานเฉพาะสวนที่วิศวกรใหบริการ วิธีนี้เหมาะสําหรับ
• ประเภทงานคํานวณออกแบบรายละเอียดกอสรางและเขียนขอกําหนดประกอบการกอสราง
• ประเภทงานบริหารจัดการและควบคุมงานกอสราง หรือการผลิต
การคิดคาบริการวิธีนี้เหมาะกับราคางานทีม่ ากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป ดังแสดงอยูใ นภาคผนวก I

3.4

วิธีที่ 4 การคิดคาบริการตามคาใชจายจริงของตัววิศวกร และคาใชจายอืน่ (Man-Mouth Billing Rate)
การคิดคาบริการวิธีนี้เหมาะกับทุกลักษณะงาน คาใชจายจริงตาง ๆ อาจจะมีดังนี้
(1) เงินเดือนพื้นฐานวิศวกร + เงินเพิ่มตามระดับวิชาชีพ + คาสวัสดิการ + คาดําเนินการของ
บริษัทที่ปรึกษา (Overhead) + กําไร
s (100%)
(ก) เงินเดือนพื้นฐานวิศวกร + เงินเพิ่มตามระดับวิศวกร
=
(ข) คาสวัสดิการดานสังคม

=

(ค) คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา (Overhead) =
(ง) รวมคาบริการของวิศวกร ( ก + ข + ค)

=

(จ) คากําไรของบริษัทที่ปรึกษา 10% ของ (ง)

=

รวมอัตราคาบริการวิศวกร

=

(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก I)

=

s (45%)
s (95%)
s (240%)
s (24%)
s (264%)
2.64 S

(2) คาใชจายอืน่ หมายถึงคาใชจายเสริมสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการ เชน
(2.1) คาเชาสํานักงาน คาสื่อสาร – ไฟฟา – ประปา
(2.2) คาจางบุคคลสนับสนุนในการทํางาน เชน ภาคีวิศวกร ชางเทคนิค พนักงานคอมพิวเตอร
(2.3) คาพิมพหนังสือรายงาน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก
(2.4) คาเชาสถานที่และคาใชจายในการจัดสัมมนา : การฝกอบรม
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4.

การกําหนดอัตราคาจางวิศวกรตามระดับใบอนุญาตวิศวกรทุกระดับ

4.1

หลักการทั่วไป ๆ
ในภาครัฐและภาคเอกชนที่จะจางบุคคลใหมเขามาทํางาน ในองคกรของตน มักจะมีขอพิจารณาการรับ
บุคคลเขาทํางานมีดังนี้
(1) สาขาวิชาชีพและวุฒิการศึกษา
(2) ประสบการณและผลงานที่ผานมา หรือบางครั้งอาจจะพิจารณาจากจํานวนปที่จบอุดมศึกษา
(3) ความสามารถหรือความชํานาญเฉพาะทาง
(4) บุคคลิกลักษณะ
(5) ระดับวุฒิการประกอบวิชาชีพ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว เชน วิศวกร แพทย สถาปนิก ทนายความ
ผูตรวจบัญชีทางการเงิน เปนตน

การประกอบวิชาชีพวิศวกร จึงถูกควบคุมดวยกฎหมาย กลาวคือ บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรนั้น
นอกจากจะตองมีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาชีพวิศวกรรม ระดับปริญญาตรีแลวยังจะตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) จากสภาวิศวกรอีกตางหากดวย การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมยังมี 3 ระดับ
แตละระดับมีความรับผิดชอบแตกตางกันดังแสดงอยูในภาคผนวก II
4.2 พระราชบัญญัติวิศวกร
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติวา
(1) ผูที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขานั้น จาก
สภาวิศวกร (มาตรา 45)
(2) ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแตละสาขา มี 4 ระดับ คือ (มาตรา 46)
(2.1) วุฒิวิศวกร
ต องประกอบวิชาชีพสามั ญวิศ วกร 5 ป หรือ ภาคีวิศ วกร 10 ป จึง จะ
ทดสอบเลื่อนเปนวุฒิวิศวกรได
(2.2) สามัญวิศวกร
ต อ งประกอบวิ ช าชี พ ภาคี วิ ศ วกร 3 ป จึ ง จะทดสอบเลื่ อ นเป น สามั ญ
วิศวกรได
(2.3) ภาคีวิศวกร
จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
(2.4) ภาคีวิศวกรพิเศษ สว นมากจะพิ จ ารณา อนุ ญ าตให แ ก วิ ศ วกรที่ ไ ม มี สัญ ชาติไ ทย และมี
คุณสมบัติตามขอบังคับของสภาวิศวกร
นอกจากนั้น พ.ร.บ. วิศวกรยังไดบัญญัติใหสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค ในการสงเสริมการศึกษา
การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม อีกดวย (มาตรา 7 (1)) นับตั้งแตป 2505 ที่มีพระราชบัญญัติวิชาชีพ
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วิศวกรรม และตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดมีการตราพระราชบัญญัติวิศวกร และไดบัญญัติยกเลิก พ.ร.บ. วิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ. 2505 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไดรับการสงเสริม
ทางดานวิชาการ และเทคโนโลยีเปนสวนใหญ โดยสภาวิศวกรจัดใหมีการทดสอบความรูดานวิชาการ ผลงาน
และประสบการณเพื่อการปรับเลื่อนระดับ วิศวกรสวนการสงเสริมดานคาจางในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
ควบคุมยังมิไดรับการสงเสริมหรือใหองคความรูแกผูวาจางหรือผูเกี่ยวของไดดีเทาที่ควร
4.3

การสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7 บัญญัติใหสภาวิศวกร มีวัตถุประสงค 8 ขอ ในขอ (1)
กําหนดไววา ใหสภาวิศวกร สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบการวิชาชีพ วิศวกรรม
ตลอดเวลา 45 ปที่ผานมาสภาวิศวกรไดมงุ เนนสงเสริมการศึกษาดานวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ใหแกวิศวกร มีการจัดฝกอบรมดานวิชาการที่ตองทดสอบปรับเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเปนสามัญวิศวกรจาก
สามัญวิศวกรเปนวุฒิวิศวกร ทุกคนที่ไดผานการทดสอบและไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ใบ กว.) นั้นยากยิ่งกวาเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยเสียอีก ฉะนั้นจึงอาจจะสรุปไดวาผูที่จบ
อุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตรแลว ยังไมอาจประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไดจนกวาจะผานการทดสอบรับรอง
จากสภาวิศวกรกอนจึงจะไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว
ทั้งนี้ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตองมีความรับผิดชอบสูง ดานความเสียหายของทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนชีวิตของบุคคล
การใหคาบริการวิชาชีพวิศวกรรม จึงตองมีองคประกอบในการพิจารณา คือ
(ก) ระดับวุฒกิ ารประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายบังคับ คือ ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิ
วิศวกร
(ข) ระดับวุฒิการศึกษาระดับสาขาวิศวกรรมศาสตร กลาวคือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก
(ค) ผลงานและประสบการณ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกร สวนมาก คํานึงจากจํานวนปการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
องคประกอบ (ก), (ข) และ (ค) ขางตน จึงตองพิจารณาผสมผสานพรอมกันในการใหคาบริการ แก
วิศวกร ดังนี้
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หลักเกณฑการกําหนดน้ําหนักคะแนนในการใหคาบริการแกวิศวกร
หัวขอในการพิจารณา

ระดับฐานความรู

(ก) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

ภาคีวิศวกร (3ป)
สามัญวิศวกร (5 ป)
วุฒิวิศวกร (ตลอดชีพ)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

(ข) วุฒิการศึกษา
สาขาวิศวกรรมศาสตร

(ค) ประสบการณในการ
นอยกวา 8 ป
ประกอบการวิชาชีพ
มากกวา 8 ป ถึง 20 ป
วิศวกรรม
มากกวา 20 ป
ชวงคะแนน (ต่ํา - สูง)

น้ําหนักคะแนน
(ต่ํา – สูง)
1-3 (ตาม 3 ชวงปในการทดสอบปรับเลื่อน)
4-8 (ตาม 5 ชวงปในการทดสอบปรับเลื่อน)
9-12
1
3
6
1-2
3-6
7-10
3-28

หลักเกณฑการกําหนดน้ําหนักคะแนนในการใหคาบริการแกวิศวกรขางตน สามารถอธิบายใหเขาใจ
ดวยตัวอยางดังนี้
ตัวอยางที่ 1 วิศวกร ก. เพิ่งจบปริญญาตรี ไดรับใบ กว. ระดับภาคีวิศวกร มีประสบการณทํางานไดเปน
ปที่ 1 ฉะนั้นวิศวกร จะมีน้ําหนักคะแนน คือ
1. จบปริญญาตรี
ไดคะแนน
=
1
คะแนน
2. ใบ กว. วุฒวิ ิศวกร
ไดคะแนน
=
1
คะแนน
3. ประสบการณทํางาน 1 ป ไดคะแนน
=
1
คะแนน
รวมไดคะแนน (1-3)
=
3
คะแนน
ตัวอยางที่ 2 วิศวกร ข. จบปริญญาเอก ไดรับใบ กว. วุฒิวิศวกร เปนปที่ 6 ทํางานมีประสบการณ 30 ป
จะมีน้ําหนักคะแนน
1. จบปริญญาเอก
ไดคะแนน
=
6
คะแนน
2. ใบ กว. วุฒวิ ิศวกร 6 ป
ไดคะแนน
=
12
คะแนน
3. ประสบการณทํางาน 30 ป ไดคะแนน
=
10
คะแนน
รวมไดคะแนน (1-3)
รวมคะแนน =
28
คะแนน
หลักเกณฑนเี้ หมาะสําหรับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนใหญ ๆ ในการพิจารณา
เปรียบเทียบการวาจางบริษทั วิศวกรที่ปรึกษาที่ยนื่ ขอเสนอในการศึกษาและทํางานโครงการ
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5.

แนวหลั ก เกณฑ ก ารให ค า บริ ก ารเงิ น เพิ่ ม แก วิ ศ วกรผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม

สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจคาตอบแทนเงินเดือนแรกบรรจุ และเงินเพิ่มภายหลังพนการ
ทดลองงาน (สวนมาก 3 เดือน) ของสถานที่ประกอบการภาคเอกชน โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษาหรือตาม
ตําแหนงหนาที่ ดังสรุปแสดงไวที่ตารางที่ 2 , คาตอบแทนรายไดตอเดือนของพนักงาน = ฐานเงินเดือน (Basic
Salary) + เงินเพิ่ม เชนเดียวกัน อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนใหเงินเพิม่ วิชาชีพเฉพาะ (วช.) ใหแกขาราช
พลเรือน 4 ตําแหนง คือ (และดูภาคผนวก I ประกอบ)
รายไดประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตําแหนง
วิชาชีพ
วช 10 (C-10)
วช 9 (C-9)
วช 8 (C-8)
วช 7 (C-7)

รายได บาท ตอ เดือน
เงินเดือนสูงสุด
เงินเพิ่ม
%ของเงินเดือน
57,470
22.6
13,000
48,600
20.4
9,900
45,620
12.3
5,600
32,520
10.8
3,500

รวม
รายได
70,470
58,000
51,220
36,020

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย ไดทําการสํารวจอัตราเงินเดือนของชางเทคนิคและวิศวกร
จาก 80 ผูประกอบการดานอาชีพที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม ดังแสดงอยูในตารางภาคผนวก I โดยยังไมมี
เงินเพิ่ม
เพื่อเปนการสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
แนวเกณฑการใหเงินเพิ่มวิชาชีพตามระดับ
ประเภทวิศวกร นาจะเปนแนวเกณฑที่เหมาะสมและสอดคลองกับคาตอบแทนของขาราชการพลเรือน และ
ผูประกอบการภาคเอกชนดังกลาวขางตน
เพื่อใหครอบคลุมทุกหัวขอพิจารณาในการใหเงินเพิ่มวิชาชีพ จึงไดนําแนวเกณฑการกําหนดใหคะแนน
ในหัวขอ 4.3 มาพิจารณา ซึง่ ครอบคลุมในเรื่อง
• แนวเกณฑระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ภาคี-สามัญ-วุฒิ) x = 1 - 12 คะแนน
• แนวเกณฑระดับวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี – โท – เอก)
y = 1 - 6 คะแนน
• แนวเกณฑระดับระยะเวลาประสบการณการทํางาน
Z = 1 - 10 คะแนน
ชวงคะแนน ต่ํา - สูง
= 3 - 28 คะแนน

10

แนวเกณฑสัดสวนเงินเพิ่มฯ จึงเปน
คาตอบแทนรายไดรวมของวิศวกร

S

= X i ÷ 28
= ( 1 + S) S

ตัวอยาง หนวยงานทีว่ ศิ วกร ก. ทํางานอยู ใหเงินเดือนพื้นฐานวิศวกร ก. = 20,000 บาท วิศวกรไดรับใบ
กว. ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกรเปนปที่ 3 วิศวกร ก. ควรไดเงินเพิ่ม ตามระดับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ดังนี้
• สัดสวนงานเงินเพิ่มฯ *

S

= 6 ÷ 28

• เงินเพิ่ม
• คาตอบแทนรายไดรวม

S

= 20,000 x 0.214 = 4,280 บาทตอเดือน
= 20,000 + 4,280 = 24,280 บาทตอเดือน

*
ระดับ
ใบ กว.
ภาคี
สามัญ
วุฒิ

ชวงคะแนนของสามัญวิศวกรมี 5 ชวงป = 4 (ปแรก) 5, 6, (ปที่ 3), 7, 8

เงินเพิ่ม(%) ตามอัตราเงินเดือนและระยะเวลาของปประสบการณ (นับเริม่ ปแรกที่ไดรบั ใบ กว.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
3.6 7.1 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
10.7 10.7 10.7 14.3 17.9 21.4 25.0 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6
28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 32.1 35.7 39.3 42.9 42.9

14
10.7
28.6
42.69

ภาคผนวก I
ขอมูลสนับสนุนการศึกษาและการจัดทํารายงาน
• ตารางเงินเดือนแรกบรรจุและเงินอื่นหลังพนการทดลองงานที่พนักงานใหมไดรับจากสถาน
ประกอบการจําแนกตามวุฒิการศึกษา (ผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2549)
• บัญชีอัตราเงินเดือนพื้นฐานและเงินเพิ่มคาวิชาชีพของขาราชการพลเรือน
• ตารางอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) สําหรับการคิดคาบริการวิชาชีพวิศวกร ของ
สมาคมที่ปรึกษาแหงประเทศไทย (25 มิถุนายน 2550)
• กราฟการคิดคาบริการวิชาชีพเปนรอยละตามมูลคางานโครงการ
• สรุปยอแนวทางการใชอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.
0903/ว99 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2546
• สําเนาหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0903/ว99 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2546 เรื่องแนวทางการใช
อัตราการใชอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม
• หลักการรายละเอียดการคํานวณอัตราคาตอบแทนบริการวิชาชีพวิศวกรทีป่ รึกษา

ภาคผนวก II
สาระสําคัญบางประการของพระราชบัญญัติวิศวกรและระเบียบการพัสดุ
• ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม
• นัยสําคัญทางกฎหมายของสมาชิกภาพสภาวิศวกรกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
• คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบหรือคาจางควบคุมงาน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2535
• แผนภูมิสรุปการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
• สาระสําคัญบทบัญญัติกาํ หนดโทษการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
• ขอบเขตความรับผิดชอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
พ.ศ. 2505 ยังมีผลบังคับใชตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
1.
2.
3.
4.
5.

สาขาวิศวกรรม
สาขาวิศวกรรม
สาขาวิศวกรรม
สาขาวิศวกรรม
สาขาวิศวกรรม

โยธา
เครื่องกล
ไฟฟากําลังและไฟฟาสื่อสาร
อุตสาหกรรม
เหมืองแร

ขอบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2543
วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1. ผูขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ตองผานการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการ
ประกอบวิชาชีพในดานความปลอดภัย จรรยาบรรณ กฎหมายเกีย่ วกับวิชาชีพสิ่งแวดลอม และ
ทักษะทางวิศวกรรมตามสภาวิศวกรกําหนด
2. ผูขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรตองมีผลงานประสบการณ
2.1 ประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร ไมนอยกวา 3 ป
2.2 ใหวศิ วกรระดับสามัญขึ้นไปเซ็นลงนามรับรองผลงาน
2.3 ผานการทดสอบความรูในประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพตาม
ขอกําหนดของสภาวิศวกร
3. ผูขอใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร ตองมีผลงานประสบการณ
3.1 ประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.2 ประกอวิชาชีพระดับภาคีวศิ วกรไมนอยกวา 10 ป และมีความชํานาญการพิเศษ
3.3 ใหวฒ
ุ ิวิศวกร หรือสมาคมวิชาชีพที่สภาวิศวกรรับรองลงนาม

นัยสําคัญทางกฎหมายของสมาชิกภาพสภาวิศวกรกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
มาตรา ๔๙ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดในขอบังคับสภา
วิศวกร
ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนบุคคลธรรมดาตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ
สภาวิศวกรและถาขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดใหใบอนุญาตของผูนนั้ สิ้นสุดลง
ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิตบิ ุคคล ไมวาจะเปนนิติบุคคลซึ่งมีทุนเปนคนตางดาวจํานวน
เทาใด นิตบิ ุคคลนั้นอยางนอยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร
(๒) ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผูบริหาร
ของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน
กรรมการผูจัดการบริษัท หรือมีผูอํานาจบริหารแตเพียงผูเดียวของนิติบคุ คลเปนผูซึ่ง
ไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
สวนที่ 3 คาจางที่ปรึกษา
ระเบียบ “ขอ ๙๒” อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึงองคประกอบ
ตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สว นราชา
กรหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน – เดือน (Man – Months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครอง
ชีพ เปนตน แตทั้งนี้จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการวาดวยการ
พัสดุ กําหนด (ถามี) ดวย
(ดูหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0903/099 ลงวันที่ 20 พ.ย. 46 เรือ่ งการอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาใหม Mark up factor 2.64 ในภาคผนวก I)

ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจา ยไดไมเกินรอยละ 15 ของคาจาง
ตามสัญญา และที่ปรึกษาจะตองใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับ
ลวงหนาไปนัน้
ระเบียบ “ขอ ๙๓” ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละงวดไมต่ํากวารอยละหา (5.0%) แตไมเกินรอยละ (10%)
ของเงินคาจาง เพื่อเปนการประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษาใชหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศค้ําประกันตามที่ผูวาจางกําหนด
ระเบียบ “ขอ ๑๓๔” ใหสวนราชการที่ทําสัญญาจางที่ปรึกษากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.01 –
0.10 ของราคางานจางนั้น

สวนที่ 4 คาจางออกแบบหรือคาจางควบคุมงาน
ระเบียบ “ขอ ๑๑๙” การเงินจายคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตราดังนี้
งบประมาณคากอสราง
(1)
(2)

10,000,000 แรก
สวนเกินของ 10,000,000 บาท

คาจางเปนรอยละ (%) ของงบประมาณคากอสรางอาคาร
งานออกแบบ %
งานควบคุมกอสราง %
2.0
2.0
1.75
1.75

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
สาระสําคัญบทบัญญัติกําหนดโทษการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
มาตรา ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๖๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ หามมิใหผใู ดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอนื่ เขาใจวาตน
พรอมจะประกอบวิชาชีพกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
ในสาขานั้นจากสภาวิศวกร
มาตรา ๖๓ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใดประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมจะประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนับแตวนั ที่ทราบคําสั่งสภาวิศวกรที่สั่งพักใชใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๗ หามมิใหผใู ดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ รวมถึงการใช จางวานหรือยินยอมใหผูอื่น
กระทําดังกลาวใหตน เวนแตผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรู ความ
ชํานาญในประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขานั้น ๆ จากสภาวิศวกร หรือสถาบันที่สภา
วิศวกรรับรอง หรือผูไดรับอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิศวกร
มาตรา ๗๓ ผูใดไมปฏิบัตติ ามคําสัง่ ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรืออนุกรรมการตามมาตรา ๕๙
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ในการปฏิ บั ติ ห นาที่ข องคณะกรรมการจรรยาบรรณ และของคณะอนุกรรมการซึ่ ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตั้งใหกรรมการจรรยาบรรณ และอนุกรรมการมีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพื่อ
ประโยชนแกการพิจารณา แตถาเปนการมีคําสั่งตอบุคคลซึ่งมิใชผูไดรับใบอนุญาตจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือผูซึ่งสภานายกพิเศษมอบหมาย

ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๗ เพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๖ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพื่อ
ประโยชนแกการพิจารณาและมีอํานาจเขาไปตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานในสํานักงาน
ของสภาวิศวกร หรือในสถานที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดในระหวางเวลาทําการ
หรือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่รองขอ ทั้งนี้ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการปฏิบัตกิ ารของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบคุ คลใหหุนสวนของหางหุนสวน
กรรมการของบริษัท ผูแ ทนของนิติบุคคล หรือผูซึ่งมีสว นในการกระทําความผิดดังกลาว มี
ความผิดในฐานะเปนผูรว มกระทําความผิด ผูใ ชใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนกระทํา
ความผิด แลวแตกรณี ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในการกระทําความผิดนัน้ และสําหรับ
นิติบคุ คลตองระวางโทษไมเกินสิบเทาของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนัน้ ดวย

คณะทํางานยกรางการกําหนดอัตราคาจางวิศวกรตามระดับใบอนุญาตวิศวกรทุกระดับ
1. นายเรืองศักดิ์ วัชรพงศ
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
(อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1)
2. นายจํารูญ
มาลัยกรอง
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
(เลขาธิการสภาวิศวกร)
3. นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
ประธานคณะทํางาน
4. นางอารยา
เพ็งนิติ
คณะทํางาน
5. นายเรืองวิทย โชติวิทยธานินท
คณะทํางาน
6. นายธานี
วัฒนะสุข
คณะทํางาน
(ผูแทนวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย)
7. นายศุภชัย
รักพานิชมณี
คณะทํางาน
(ผูแทนสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย)
8. นายสุทธิรักษ สิงหนอก
เลขานุการคณะทํางาน

นางศิรมล จันธิปะ ผูพิมพและจัดทํารูปเลมรายงาน

