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พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างของทางราชการ และการ
กาหนดราคากลางงานก่อสร้ า ง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย นผู้ป ระกอบการ วัน ที่ 14
พฤศจิกายน 2560 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่น 1 - 6
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ

จานวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ซึ่ งได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2560 และมี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และมีผลไปยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการใน
อดีตทั้งหมด แล้วให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศนี้แทน โดยกาหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานรัฐต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางให้มีหน้าที่รับผิดชอบคานวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง
ก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องนาไปกาหนดในรายงานขอซื้อขอ
จ้าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง และต้องนาไปประกาศเปิดเผยตามข้อกาหนดตาม มาตรา 63
แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้
ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ในการกาหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างก่อสร้าง จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจและศึกษาเรียนรู้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างและการกาหนดราคากลาง จึงจะ
สามารถนาข้อกาหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้ อง ดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยฯ ได้
เล็งเห็นความสาคัญ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จานวน 6 รุ่น ดังนี้ กรุงเทพมหานคร/อุบลราชธานี /
เชียงใหม่/สงขลา (หาดใหญ่)/อุดรธานี และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ปรากฏรายละเอียดตามโครงการแนบมาพร้อมนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒ หรือ
ทางเว็ ป ไซต์ www.training59.com หรื อ โทรศั พ ท์ ๐๘๔-๘๙๓-4747, 092-269-3113 ค่ า ลงทะเบี ย นท่ า นละ
3,900 บาท (หลักสูตร 3 วันเต็ม) ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือตามที่หน่วยงานรัฐอื่นกาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างของทางราชการ และการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
.................................................
หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15
พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป นั้น
เนื่ อ งจากตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการดั งกล่ า ว มี ผ ลไปยกเลิ ก
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการในอดีตทั้งหมด แล้วให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศนี้แทนทั้งหมด ประกอบกับเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรนาหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ป ฏิบั ติได้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิภ าพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย
กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางให้มีหน้าที่รับผิดชอบคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ใน
กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องนาไป
กาหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง รวมทั้งต้องนาไปประกาศเปิดเผยตาม
ข้อกาหนดตาม มาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐต้อง
ดาเนินการจัดทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้
ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดซื้อจั ดจ้างก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ราคากลางและรายละเอียดการคานวณราคากลางก่อสร้างยังใช้เป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบข้อเท็ จ จริ งและติดตามผลการดาเนิน การจัดจ้างก่อสร้างของหน่ วยงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย
ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างและการกาหนดราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการดังกล่าว ผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัสดุ รวมทั้งผู้มีหน้าที่ออกแบบและรับผิดชอบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินการตั้ งแต่ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง การอนุมัติราคากลาง การจัดทาร่างขอบเขตของงาน เอกสารเชิญชวน เอกสารประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง และรวมไปถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการ
ตรวจรั บ พั ส ดุ ดั ง นั้ น ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วจึ งมี ค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ จ ะต้ อ งท าความเข้ าใจและศึ ก ษาเรีย นรู้ ใน
กระบวนการจัดจ้างก่อสร้างและการกาหนดราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดั งกล่าว จึงจะสามารถนาข้อกาหนด
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เล็งเห็นปัญหาและความสาคัญ และ
เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐ วิสาหกิจ และพนักงานของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ได้ มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาข้อกาหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง และตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

หลักสูตรนี้ขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งมีความรู้ เชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดทาระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวโดยตรง มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
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วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง/คณะกรรมการตรวจรับการจ้างก่อ สร้าง เจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายออกแบบ ผู้ประมาณการราคา ผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้รับทราบ
และนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างและการกาหนดราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคา
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปปรับ
ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง/คณะกรรมการตรวจรับการจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายออกแบบ ผู้ประมาณการราคา ผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้รับทราบ
และเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุ และการก่อสร้างของทางราชการ
เป้าหมาย
๑. ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานรัฐอื่นๆ
๒. นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด
๓. หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานัก
๔. ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายออกแบบ-ประมาณการราคา-ควบคุมงานจ้าง
๕. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง/ตรวจการจ้าง
๖. พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุ
๗. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าเหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
- รุ่น 1 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่น 2 วันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- รุ่น 3 วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- รุ่น 4 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- รุ่น 5 วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
- รุ่น 6 วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑.ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (3 วันเต็ม) เป็นเงินท่านละ 3,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็น
ค่าเอกสาร อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ าสถานที่ จัดอบรม ค่าวัส ดุอุ ปกรณ์ เครื่องเขีย น
สามารถเบิกได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือกรณีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่
หน่วยงานราชการกาหนดไว้
๒.ค่ า ที่ พั ก ค่ า เดิ น ทาง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถเบิ ก จ่ า ยจากต้ น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 หรือกรณีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่หน่วยงานราชการกาหนดไว้ เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
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วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและตอบข้อซักถาม วิทยากรโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ก่อสร้างและการกาหนดราคากลาง กรมบัญชีกลาง
การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com
4) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
5) Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
การชาระเงินค่าลงทะเบียน
**** สามารถชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของการอบรม***
การสารองห้องพัก :สามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงจะได้อัตราราคาพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้า 20 วัน
- โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ : ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒ แผนสารองห้องพัก
- โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จ.อุบลฯ : 045-311-655-6
- โรงแรมโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว : สารองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา : 074-355355
- โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
: 0๔๒-๓๔๗๔๔๔ คุณมะเหมี่ยว
- โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า : 032-513230-4 Fax. 032-511765
*****************************
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างของทางราชการและการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
------------------------------------------------------

วิทยากรโดย : นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก่อสร้างและการกาหนดราคากลาง กรมบัญชีกลาง
วันแรกของการอบรม
08.๐๐ – 09.00 น.
ลงทะเบียน / รับเอกสาร
๐9.0 ๐ – ๑6.3๐ น. - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รวมทั้งประกาศ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างและการกาหนดราคากลาง
ของทางราชการ
- การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ การประเมินผลผู้ประกอบการ
- การกาหนดสาขางานก่อสร้างของทางราชการ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางและแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
กาหนดราคากลางงานก่อสร้าง และการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของงานก่อสร้างที่จะทาการจัดจ้าง
การร่างเอกสารเชิญชวน
- การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างเกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้าง
วันที่สองของการอบรม
09.00 – 16.3๐ สาระสาคัญหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
1.1 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง เช่น
- ความหมายของงานก่อสร้างที่ต้องคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ราคากลางงาน
ก่อสร้าง
- การเลือกใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้
- เงื่อนไขและข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง เช่น ราคาปัจจุบัน ส่วนกลาง
หรือท้องทีข่ องส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง การสืบราคา
ระยะทาง ราคาเฉลี่ย การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง แบบฟอร์มบันทึกแสดง
รายละเอียดของการสืบและกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
- อานาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
- การเปิดเผยราคากลางและการประกาศร่างขอบเขตของงาน
- หน้าที่และแนวทางการตรวจสอบเอกสารของฝ่ายพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างก่อสร้าง
- การพิจารณาว่าอะไรคือ “งานจ้างก่อสร้าง” กับอะไรคือ “งานจ้างเหมาบริการ”
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วันที่สามของการอบรม
09.00 – 16.3๐ น. 1.2 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
- หลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)
- หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณราคากลางก่อสร้างงานก่อสร้างอาคาร
- หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณราคากลางก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยม
- หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณราคากลางก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทาน
- รายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
- หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)
- ความหมายและขอบเขตของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง
- ความหมายและการกาหนดค่า Factor F
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ประกอบเป็นค่าFactor F
- ตารางFactor F และข้อกาหนดการใช้ตารา Factor F
- หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี
- ความหมายและความสาคัญของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ
- หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ งานก่อสร้างอาคาร
- หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯงานก่อสร้างทาง
สะพานท่อเหลี่ยม
- หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ งานก่อสร้างชลประทาน
- แบบฟอร์มหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดแต่ละหลักเกณฑ์
- หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทารายงาน
1.3 ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การส่งรายละเอียดราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดาเนินการต่อในฐานะฝ่ายพัสดุ
๑๖.3๐ น.

ปิดการอบรม
*******************

หมายเหตุ ๑) วิทยากร/ กาหนดการและ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕น. พักรับประทานอาหารว่าง
๓) เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาเตือน : กรณีหากท่านทาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนสูญหาย ท่านจะต้องดาเนินการแจ้งความ และทาหนังสือขอ
คัดลอกสาเนาใบเสร็จ ส่งถึงวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างของทางราชการและการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
--------------------------------------------------------------
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สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ...............................................ตาบล....................................... อาเภอ........ ..............................
จังหวัด..............................................................ไปรษณีย์.............................. ....โทรศัพท์หน่วยงาน...................................
โทรสาร.................................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.................................................................... ตาแหน่ง.......................................โทรศัพ ท์มือถือ................................
๒. ชื่อ.....................................................................ตาแหน่ง.......................................โทรศัพ ท์มือถือ...............................
๓. ชื่อ.....................................................................ตาแหน่ง........................................โทรศัพท์มือถือ...............................

 รุ่น 1 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
 รุ่น 2 วันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 รุ่น 3 วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 รุ่น 4 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 รุ่น 5 วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
 รุ่น 6 วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อาหาร

 อาหารมุสลิมจานวน........คน

 อาหารทั่วไปจานวน.........คน
( ลงชื่อ )....................................................ผู้มีอานาจอนุมัติ
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

การชาระเงิน (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท)
**** สามารถชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของการอบรม***
-โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747 หมายเลขโทรสาร Fax : 0-2921-4122
-เว็ปไซต์สมัครอบรม www.training59.com ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
- Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
การสารองห้องพัก :สามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงจะได้อัตราราคากลุ่มอบรมสัมนา และโปรดจองล่วงหน้า
20 วัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของโรงแรมระบุไว้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจาก จนท. ก่อนวันอบรมจริง 7 วัน โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วย**
2) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพำะค่ำลงทะเบียนเท่านั้น หากเกิดกรณีมีการยกเลิก
3) แบบฟอร์มเอกสารใบสมัครนี้สามารถถ่ายเอกสารใช้เพื่อการสมัครเข้าอบรมได้
***โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและโทรศัพท์มือถือ ของผู้สมัครทุกท่านเพื่อสามารถติดต่อได้หากมีการยกเลิก***
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

