ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๐๔

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐

๑ เมษำยน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
หลักสูตร “กำรกำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงประเภทงำนอำคำร งำนชลประทำน งำนทำง สะพำนและท่อเหลี่ยม กำรจัดทำ
และเปิดเผยรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำมประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร และกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและช่ำงผู้ควบคุมงำน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำร หลักสูตร “การกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประเภทงานอาคาร งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม การจัดทาและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดราคากลาง กรรมการ
ตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมทรำบแนวทำงปฏิบัติในกำร
กำหนดรำคำกลำง ตำมประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร และตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัส ดุ ภ ำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโครงกำรฯ กำหนดจัด ฝึกอบรม จ ำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบี ยนท่ ำนละ ๓,๙๐๐ บำท
(ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเจริญธำนี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลำซ่ำ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำแล้ว
ในกำรนี้ จึงขอเรียนเชิญ ท่ ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯดังกล่ำว
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัด ส่งใบสมัครได้ที่คุณจำรุวรรณ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และคุณรุ่งทิพย์
โทรศัพท์ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.training59.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร
งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม การจัดทาและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
และการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดราคากลาง กรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
******************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดหาพัสดุประเภทงาน “ก่อสร้าง” ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในส่ ว นของการก าหนดราคากลางงานก่ อ สร้ า ง ตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว ประกอบด้วย
๑) แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
๒) หลัก เกณฑ์ การคานวณราคากลางงานก่ อสร้างอาคาร งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยม
๓) หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างสาหรับการใช้งานระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับทุกหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนั้น
แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่วนมากมีการจ้างก่อสร้างในวงเงินจัดหาที่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท
ซึ่งจะต้องคานวณราคากลางตามปกติ ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องใช้ระบบคานวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างและการกาหนดราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว ผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัสดุ รวมทั้งผู้มีหน้าที่ออกแบบ
และรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
ก่อสร้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง การอนุมัติราคากลาง การเปิดเผยราคากลาง (หนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ) การจัดท าร่างขอบเขตของงาน เอกสารเชิญ ชวน
เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และกรมบัญ ชีกลางได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
โดยกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือคาสั่งแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง รวมถึงช่างผู้ควบคุมงาน แต่ยังมีปัญ หาในการ
ตีความการเบิกจ่ายในบางประเด็น ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจ
และศึกษาเรียนรู้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างและการกาหนดราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว
จึงจะสามารถนาข้อกาหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้เล็งเห็นปัญหาและความสาคัญ และเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ได้ มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถนาข้อกาหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง และตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพั สดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงกำรพั ฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น หลักสูตร “การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร งานชลประทาน งาน
ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม การจัดทาและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดราคากลาง กรรมการตรวจการจ้างและ
ช่างผู้ ค วบคุ ม งาน” โดยได้เชิญ วิท ยำกรผู้ มี ความรู้ เชี่ย วชาญ และเป็ น ผู้ มี ส่ว นรับ ผิ ดชอบในการจั ด ท าระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวโดยตรง มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของหน่วยงานของ
รัฐอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง/คณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายออกแบบ ผู้ประมาณการราคา ผู้ควบคุมงานจ้าง
ก่อสร้าง และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้รับทราบและนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การจ้างก่ อสร้างและการก าหนดราคากลาง งานก่อ สร้างอาคาร งานก่อ สร้างชลประทาน งาน
ก่ อ สร้ า งทาง สะพาน และท่ อ เหลี่ ย ม ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการ และตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปปรับ
ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของหน่วยงานของ
รัฐอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง/คณะกรรมการตรวจ
รับการจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายออกแบบ ผู้ประมาณการราคา ผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง
และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้รับทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริห ารพั ส ดุ ภาครั ฐ ประกาศ กฎกระทรวง การเปิ ดเผยราคากลาง การจ่ายค่ าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพั สดุ และการก่อสร้างของทาง
ราชการ
๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานรัฐอื่นๆ
๓.๒ นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด
๓.๓ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานัก
๓.๔ ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายออกแบบ-ประมาณการราคา-ควบคุมงานจ้าง
๓.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง/ตรวจการจ้าง
๓.๖ พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุ
๓.๗ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าเหมาะสม
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จานวน ๓ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเจริญธำนี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลำซ่ำ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
๕. วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก่อสร้างและการกาหนดราคากลาง กรมบัญชีกลาง

๖. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและตอบข้อซักถาม วิทยากรโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การก่อสร้างและการกาหนดราคากลาง กรมบัญชีกลาง
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับทราบและนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างและการ
กาหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตาม
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๗.๒ ทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้รับทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ
ประกาศ กฎกระทรวง การเปิดเผยราคากลาง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการก่อสร้างของทางราชการ
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
๘.๑ ค่ ำ ลงทะเบี ย นอบรม ท่ ำ นละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพั น เก้ ำ ร้ อ ยบำทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น ค่ ำ เอกสำร
ประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวั น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่จัดอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
เครื่ อ งเขี ยน ค่ ำ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ค่ ำ ประสำนงำน และประกำศนี ย บั ต ร (ทั้ ง นี้ ไม่ รวมค่ ำ พำหนะ ค่ ำที่ พั ก และ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง) สำมำรถเบิกได้เต็มจำนวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๘.๒ ผู้ เข้ำรับ กำรอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ ำงๆ สำมำรถเบิก ค่ำลงทะเบี ยนจำก
ต้นสังกัดตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนได้
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ส่วนค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก และค่ำเบี้ยเลี้ ยงในกำรเดินทำงก่อนและหลัง วันฝึกอบรมสำมำรถเบิ กจ่ำยจำก
งบประมำณต้น สังกั ดของผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมระเบีย บกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำก
ผู้บังคับบัญชำแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจะได้รับใบประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำกมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร โดยสำนักงำนบริกำรวิชำกำร ทั้งนี้ จะต้องมีเวลำเข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำทั้งหมด

๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่ำนสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรอบรมได้ในหลำกหลำยช่องทำง ดังต่อไปนี้
 E-mail : 5599training@gmail.com
 ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training
 Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
 Website : www.training59.com
 ทางโทรสาร : ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒ ,๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓
หำกต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถสอบถำมได้ที่
คุณจารุวรรณ: โทร ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และ คุณรุ่งทิพย์: โทร ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
๑๑. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
ทำงสำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ขอรับชำระเงินค่ำลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ใน
วันรำยงำนตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของกำรอบรมเท่ำนั้น หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีควำมจำเป็นต้อง
ชำระเงินด้วยวิธีกำรอื่น กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโดยตรงที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
๑๒. การสารองห้องพัก
ผู้เข้ำอบรมสำมำรถสำรองห้องพักกับทำงโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทำงมหำวิทยำลัย
 โรงแรมเจริญธำนี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐๔๓ ๒๒๐ ๔๐๐
 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลำซ่ำ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. ๐๓๒ ๕๑๓ ๒๓๐ – ๔
 โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 055-211288
 โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ โทร. 044-295999
 โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี โทร. 045-311-655-6

(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร

กาหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร
งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม การจัดทาและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
และการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดราคากลาง กรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.......................................................................................................................................................................................
วันแรก

บรรยายโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก่อสร้าง
การกาหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เวลา 08.๐๐ – 09.00 น.
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม
บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และตามหลักเกณฑ์คานวณราคากลางงานก่อสร้าง
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการ
กาหนดราคากลางและช่างผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕
/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๑
- นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒
/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ปัญหาของงานก่อสร้างที่ไม่มวี ิศวกรผู้
รับรองแบบ)
- แนวทางปฏิบัติในการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการประมาณการราคา
ในชั้นต้น
- ลักษณะงานจ้างแบบใดต้องกาหนดราคากลาง
- ลักษณะงานจ้างเหมาซ่อมแซมแบบใดจึงจะต้องใช้ Factor F
- ปัญหาด้านความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายพัสดุกรณีคานวณราคากลางผิด
- ลักษณะงานจ้างเหมาแบบใดจึงไม่ต้องมีการควบคุมงานและไม่ต้องรายงานผล
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ความหมายและขอบเขตของราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณราคา
กลางงานก่อสร้าง
- ข้อกาหนดในการแต่งตั้ง องค์ประกอบ และภารกิจของคณะกรรมการกาหนด
ราคาคากลาง
- ข้อกาหนดการแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างต่อ สตง.
- การทบทวนราคากลางงานก่อสร้างในเป็นปัจจุบัน

- ข้อกาหนดและวิธีการในการประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ประเภท รวมทั้งงานจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (กรมบัญชีกลางกาหนด)**
- การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของงานก่อสร้างที่จะทาการจัดจ้าง
วันที่สอง

บรรยายโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก่อสร้าง
การกาหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
สาระสาคัญหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
1.1 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างทั้ง เช่น
- ความหมายของงานก่อสร้างที่ต้องคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ราคา
กลางงานก่อสร้าง
- การเลือกใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้
- เงื่อนไขและข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง เช่น ราคาปัจจุบัน
ส่วนกลาง หรือท้องที่ของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง การ
สืบราคา ระยะทาง ราคาเฉลี่ย การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง แบบฟอร์ม
บันทึกแสดง รายละเอียดของการสืบและกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
- อานาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
- การเปิดเผยราคากลางและการประกาศร่างขอบเขตของงาน
- หน้าที่และแนวทางการตรวจสอบเอกสารของฝ่ายพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง
ก่อสร้าง
- การพิจารณาว่าอะไรคือ “งานจ้างก่อสร้าง” กับอะไรคือ “งานจ้างเหมาบริการ”
วันที่สาม

บรรยายโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก่อสร้าง
การกาหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
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
- หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ งานก่อสร้างอาคาร
- หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯงานก่อสร้างทาง
สะพานท่อเหลี่ยม
- หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ งานก่อสร้างชลประทาน
- แบบฟอร์มหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดแต่ละหลักเกณฑ์
- หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทารายงาน
1.3 ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การส่งรายละเอียดราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดาเนินการต่อ
ในฐานะฝ่ายพัสดุ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:
๑) รับประทำนอำหำรว่ำง ช่วงเช้ำ เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
ช่วงบ่ำย เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๒) รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๓) กำหนดกำรอบรมอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร
งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม การจัดทาและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
และการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดราคากลาง กรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่ำนเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทำงอีเมล์ : 5599training@gmail.com
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