ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๕/ว ๐๑๒

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐
๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
หลักสูตร “วิธีปฏิบัติกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภำคปฏิบัติจริง)”
รุ่นที่ ๑ – ๖
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำร หลักสูตร “วิธีปฏิบัติกำรคำนวณรำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำงของทำงรำชกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภำคปฏิบัติจริง)” รุ่นที่ ๑ – ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและ
รับผิดชอบในงำนจ้ำงก่อสร้ำง เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ รวมทั้งผู้บริหำร
และผู้ที่เ กี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่ วยงำนรั ฐ รัฐวิ สำหกิจ ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ชั ดเจนและถู กต้องในกำร
กำหนดรำคำกลำงงำนก่ อสร้ ำงด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้ นทะเบี ย นผู้ ป ระกอบกำร
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ รวมทั้ งกฎหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในทำงปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ โดยโครงกำรฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๖ รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ
๔,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมไดมอนพลำซ่ำ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๖ ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๔ สิงหำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเจริญธำนี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำ ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ข องรัฐ เมื่อได้ รับอนุมัติ จำก
ผู้บังคับบัญชำแล้ว

ในกำรนี้ จึ ง ขอเรีย นเชิ ญ ท่ำนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้องในหน่วยงำนของท่ ำนเข้ำร่ วมอบรมตำมโครงกำรฯดั ง กล่ ำว
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติด ต่อสอบถำมรำยละเอียดและจั ดส่งใบสมัค รได้ที่คุณจำรุวรรณ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และคุณรุ่งทิพ ย์
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 “วิธีปฏิบัติการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัตจิ ริง)”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
******************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดหาพัสดุประเภทงาน “ก่อสร้าง” ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วน
ของการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตาม
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว ประกอบด้วย แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง สาหรับการใช้งาน
ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับทุกหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยนั้น เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว
๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)
การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างถือเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึง่ ข้อมูลและรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างถูกกาหนดให้
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 63 ด้วย เพื่อให้กระบวนการจัดจ้ าง
ก่อสร้างในงานก่อสร้างของทุกหน่วยงานของรัฐเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ผู้มีหน้าที่กาหนดราคากลาง
จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความละเอียดรอบคอบในการจัดทาราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
งานก่อสร้างของหน่วยงานราชการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 2 ล้านบาท จะต้องคานวณโดยใช้ระบบคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการประมาณการราคา คณะกรรมการกาหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างของราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง ด้วยระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถดาเนินการ กาหนด และบริหารจัดการ
เกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติจริง)” นี้ขึ้น โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบและกากับดูแลการจัดทาการพัฒนาระบบคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มาเป็นวิทยากรและให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เป็ น ไปตามข้ อ กาหนดตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง
๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าหรือผู้อานวยการกอ
๓.๒ ผู้บริหารส่วนราชการ/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง
๓.๓ ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพัสดุ/เจ้าหน้าที่ฝา่ ยออกแบบ-ประมาณการราคา-ควบคุมงาน
๓.๔ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคาสัง่ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง/คณะกรรมการตรวจรับ
๓.๕ พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุ
๓.๖ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
๓.๗ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าเหมาะสม
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จานวน ๓ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๖ ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๔ สิงหำคม ๒๕๖๒
๕. วิทยากร

ณ โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร
ณ โรงแรมไดมอนด์พลำซ่ำ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
ณ โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ณ โรงแรมเจริญธำนี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้ที่รับผิดชอบและกากับดูแลการจัดทาการพัฒนาระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
จากกรมบัญชีกลาง

๖. วิธีการฝึกอบรม
๖.๑ ฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมบรรยายและตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น และคณะ
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๒ ทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เป็ น ไปตามข้ อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
๘.๑ ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓ วัน เป็นเงิน ท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) (ฝึกปฏิบัติ ๒ วัน
เต็ม) และขอสงวนสิทธิ์รับจานวน ๕๐ เครื่อง/รุ่น (๒ คนต่อ ๑ เครื่อง) เพื่อเป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าบริการ
เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท่านแล้ว ) อาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิก
ได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือตามที่ระเบียบหน่วยงานรัฐอื่นกาหนดไว้
๘.๒ ผู้เข้ำรับกำรอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำก ต้นสังกัด
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับบุ คลำกรองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสำมำรถเบิกค่ ำลงทะเบีย นได้ ตำมระเบีย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ส่วนค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก และค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงก่อนและหลังวันฝึกอบรมสำมำรถเบิกจ่ำยจำกงบประมำณ
ต้นสังกัดของผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจะได้รับใบประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร
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” ในวัน
รำยงำนตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของกำรอบรมเท่ำนั้น หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีควำมจำเป็นต้องชำระเงิน
ด้วยวิธีกำรอื่น กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโดยตรงทีห่ มำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
๑๒. การสารองห้องพัก
ผู้เข้ำอบรมสำมำรถสำรองห้องพักกับทำงโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทำงมหำวิทยำลัย
 โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ โทร. 044-295999
 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒ แผนสารองห้องพัก
 โรงแรมไดมอนด์พลำซ่ำ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี โทร. 077-277288 (ฝ่ายสารองห้องพัก)
 โรงแรมกิจตรงวิลล์รสี อร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี โทร. 045-311-655-6
 โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-224333
 โรงแรมเจริญธำนี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐๔๓ ๒๒๐ ๔๐๐
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ปฏิบตั ิกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร

กาหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน่
หลักสูตร “วิธีปฏิบัติการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัตจิ ริง)”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.......................................................................................................................................................................................
วันแรก
เวลา ๑๓.00-๑๖.๐๐ น.
วันที่สอง
เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสำรประกอบกำรอบรม
บรรยายโดย นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น และคณะ
(กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
ฝึกปฏิบัติ หลักเกณฑ์งานก่อสร้างอาคารพร้อมการสร้างสูตร
- ภาพรวมของระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
- การสร้างโครงการก่อสร้าง และการแต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดราคากลางใน
ระบบ e-GP
- การทบทวนราคากลางในระบบฯ กรณีราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกนาไปใช้ในการ
จัดจ้างก่อสร้างภายใน 30 วัน
- ฝึกปฏิบัติส่วนเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ e-GP)
- ฝึกปฏิบตั ิการใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทงานก่อสร้างอาคาร
- การใช้งานโปรแกรม Offline

วันที่สาม
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.

บรรยายโดย นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น และคณะ
(กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
ฝึกปฏิบัติ หลักเกณฑ์งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้าง
ชลประทานพร้อมการสร้างสูตร
- ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ฝึกปฏิบตั ิการใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน
- การใช้งานโปรแกรม Offline

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 “วิธีปฏิบัติการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัตจิ ริง)”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ เทศบำล/อบต./อบจ......................................................................อำเภอ...............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..............................................
***E–mail หรือ ID Line สาหรับการยืนยันการสมัคร.................................................................(โปรดระบุ)***
มีควำมประสงค์ เข้ำรับกำรอบรม รุ่นที่............................ระหว่ำงวันที่.........................................................................รำยชื่อ
ดังต่อไปนี้ (กรุณำเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อกำรออกใบเสร็จและใบประกำศนียบัตร)
๑. ชื่อ...........................................................ตำแหน่ง........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๒. ชื่อ...........................................................ตำแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๓. ชื่อ...........................................................ตำแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๔. ชื่อ...........................................................ตำแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
อำหำรมุสลิม จำนวน..............คน

อำหำรทั่วไป จำนวน..............คน

อำหำรอื่นๆ (โปรดระบุ) จำนวน..............คน

(ลงชื่อ).........................................................ผู้มีอำนำจอนุมัติ
(.........................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
รับฟรี !!!! เสื้อคอโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐
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ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่ำนเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทำงอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทำง ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training ทำงโทรสำร (Fax) หมำยเลข ๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓ หรือ ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒
และสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมำยเลข ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ หรือ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
การชาระเงิน : ค่ำลงทะเบียน ท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (สีพ่ ันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทำงสำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ขอรับชำระเงินค่ำลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรำยงำนตัว
และรับลงทะเบียนวันแรกของกำรอบรมเท่ำนั้น หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีควำมจำเป็นต้องชำระเงินด้วยวิธีกำรอื่น กรุณำ
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโดยตรงที่หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
หมายเหตุ : ๑) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับสมัครจะประสำนทำงโทรศัพท์เพื่อยืนยันกำรจัดอบรมก่อนถึงกำหนดกำรอบรมจริง 7 วัน
๒) กรณีมีกำรยกเลิกกำรอบรม ทำงมหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพำะผู้ที่ชำระค่ำลงทะเบียนแล้วเท่ำนั้น
๓) แบบฟอร์มใบสมัครนี้ สำมำรถถ่ำยเอกสำรเพื่อใช้ในกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรมได้

