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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๗ กันยายน 2561
เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่ อ สร้ ำ งส ำหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (ภำคปฏิบัติจริง)” รุ่น ๘ – ๑๑
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมำด้วย โครงการฝึกอบรมฯ
จานวน ๑ ชุด
ตามที่ กรมบัญชีกลางได้แจ้งขยายหน่วยงานของรัฐใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป (ตำมหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๑) นั้น
การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างนอกจากจะใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบของหน่วยงาน คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ และ หน่วย
ตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างยังถูกกาหนดให้ประกาศเปิดเผยรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 63 ด้วย ดังนั้น การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐอื่น จึงต้องดาเนินการทั้งโดยวิธีการคานวณหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
และคานวณโดยใช้ระบบคานวณด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการประมาณการราคา คณะกรรมการ
กาหนดราคากลางงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้าง จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในแนวทาง
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถดาเนินการ กาหนด และบริหารจัดการเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น โดยจัดอบรมต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก จำนวน ๔ รุ่น คือ
-รุ่น ๘ วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท (บำงพลัด) กรุงเทพมหำนคร
-รุ่น ๙ วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวำคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
-รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกรำคม 2562 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทำวเวอร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
-รุ่น ๑๑ วันที่ ๒๕ – ๒๗ มกรำคม 2562 ณ โรงแรมนภำลัย อ.เมือง จ.อุดรธำนี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนัน ทา จึงขอเชิญท่านข้าราชการ รัฐวิส าหกิจ และพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจน
บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) ๐
๒๙๒๑ ๔๑๒๒ หรือทางเว็ปไซต์ www.training59.com หรือโทรศัพท์ ๐๘๔-๘๙๓-4747, 092-269-3113
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมท่านละ ๔,900 บาท (หลักสูตร 3 วันเต็ม และมหำวิทยำลัยฯ ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้
เพื่อกำรอบรมแล้ว) ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือตามที่หน่วยงานรัฐอื่นกาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โทร. 0 ๒๑๖๐ ๑๑82

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร
“ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ภาคปฏิบัติจริง)”
.................................................
หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐมาตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีข้อกาหนดให้
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆ ของทุกหน่วยงานของรัฐ แล้วให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้แทน ซึ่งรวมถึงกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างและการกาหนดราคา
กลางในงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
ในส่วนของการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ตามประกาศฯ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ เป็ น ต้ น มา ซึ่ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว ประกอบด้วย แนวทางและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างชลประทาน ส่ว นการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ของหน่ว ยงานนาร่อง จานวน 4
หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ซึ่งได้ดาเนินการ
อยู่แล้วก็ให้ดาเนินการต่อไป สาหรับการใช้งานระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้ างด้วยอิเล็กทรอนิกส์สาหรับทุก
หน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนั้น เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้น
ไป (ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)
การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างถือเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง
ตามพระราชบั ญญัติ การจั ดซื้อจัดจ้ างฯ และใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตรวจสอบของหน่ว ยงาน คณะกรรมาธิการ
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างแล้ว ข้อมูลและรายละเอียดการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างยังถูกกาหนดให้ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบั ญชีกลางกาหนด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างฯ มาตรา 63 ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทุกหน่วยงานของรัฐเกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ผู้มีหน้าที่กาหนดราคากลางจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความละเอียด
รอบคอบในการจัดทาราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
เนื่องจาก หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วยส่วนสาคัญที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ รวม 3 ส่วน ได้แก่ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจานวนมาก โดยในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างและระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้ างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นั้น มีแนวทางต้องกาหนดวงเงินค่าก่อสร้าง
สาหรับการใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับที่ใช้กับหน่วยงานนาร่อง คือ วงเงิน
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จัดหาเกิน 2 ล้านบาท ให้ใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนวงเงินจัดหาไม่เกิน 2 ล้าน
บาท ให้คานวณตามปกติตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างโดยไม่ต้องใช้ระบบคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และโดยที่งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีวงเงินจัดหาเฉลี่ยอยู่ที่
ไม่เกิน 2 ล้านบาท การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องดาเนินการทั้งโดยวิธีการ
คานวณตามปกติตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และคานวณโดยใช้ ระบบคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการประมาณการราคา คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะ
สามารถดาเนินการ กาหนด และบริหารจัดการเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้
พิจารณาเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในข้อกาหนดต้องกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบีย นผู้ ประกอบการ ทั้ งในส่ ว นของแนวทางและวิธี ป ฏิบั ติ เ กี่ย วกั บ
หลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง การค านวณตามปกติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง และคานวณในระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นได้มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทั้งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวัง
ให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกาหนด
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (ภาคปฏิบัติจริง)” นี้ ขึ้น โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ที่ปรึกษาด้านการบริหารราคา
กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และทีมงาน ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบและกากับ
ดูแลการจัดทาหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง การพัฒนาระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดทาและยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตั้งแต่ต้น มาเป็นวิทยากรและให้ความรู้รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดราคากลาง
การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวทางวิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ
รัฐวิสาหกิจ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ รวมทั้ งกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ แนวทางวิ ธี ป ฏิ บั ติ และมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจั ดจ้างและการบริ ห ารพัส ดุ รวมทั้งผู้ บ ริ หารและผู้ ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ว ยงานรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดราคากลาง การ
กาหนดราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวทางวิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในงานจ้า งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจั ดจ้างและการบริ ห ารพัส ดุ รวมทั้งผู้ บ ริ หารและผู้ ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ว ยงานรัฐ
รัฐวิสาหกิจ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ รวมทั้ งกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ แนวทางวิ ธี ป ฏิ บั ติ และมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดอันนามาซึ่งการทักท้วงจากการตรวจสอบของหน่วยงาน คณะกรรมาธิการ
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างและการจัดจ้างก่อสร้าง
เป้าหมาย (ผู้ที่สมควรเข้ารับการฝึกอบรม)
๑. นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าหรือผู้อานวยการกอง
๒. ผู้บริหารส่วนราชการ/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง
๓. ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพัสดุ/เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายออกแบบ-ประมาณการราคา-ควบคุมงาน
๔. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง/คณะกรรมการตรวจรับ
๕. พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุ
๖. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
๗. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าเหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
-รุ่น ๘ วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท (บางพลัด) กรุงเทพมหานคร
-รุ่น ๙ วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
-รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-รุ่น ๑๑ วันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม 2561 ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี
๑.ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วันๆ ละ ๗ ชั่วโมง (3 วันเต็ม) เป็นเงินท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (ไม่
รวมค่าที่พัก) และขอสงวนสิทธิ์รับจานวน ๕๐ เครื่อง/รุ่น เพื่อเป็นค่าเอกสาร ค่าบริการเครือข่ายสัญญาณ ค่าเช่า
คอมพิ ว เตอร์ (ทางมหวิ ท ยาลั ย ฯ จั ด เตรี ย มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ท่ า นแล้ ว ) อาหารว่ า ง ค่ า อาหารกลางวั น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขีย นและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเบิก
ได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือกรณีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่หน่วยงาน
ราชการกาหนดไว้
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 ยจาก ต้ น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๖๑ หรือกรณีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่หน่วยงานราชการกาหนดไว้ เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
วิธีการดาเนินการและรูปแบบการฝึกอบรม
- บรรยายและตอบข้อซักถาม
วิทยากรโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
- ฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค และนางสาวอาภรณ์ โชติชื่น
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) ดาวน์โหลดโครงการ : www.training59.com
๔) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
๕) Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
๖) โปรดตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนวันอบรมจริง ได้ที่ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
๗) ขอสงวนสิทธิ์จากัดจานวน ๕๐ เครื่อง ต่อรุ่นเท่านั้น (เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องเตรียมความพร้อม
เรื่องระบบทางด้านเทคนิคต่างๆ )
การชาระเงินค่าลงทะเบียน
*** ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,๙๐๐ บาท สามารถ ชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของการอบรม***
(ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อการอบรมเรียบร้อยแล้ว)
การสารองห้องพัก :สามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงจะได้อัตราราคาพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้า 20 วัน
- โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว : สารองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมบียอนด์สวีท (บางพลัด) กรุงเทพมหานคร : 02 879 7196-9 , 06 3202 4226
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา : 074-355355
- โรงแรมบ้านเชียง อุดรธานี : 042 327 911-20

*****************************

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร
“ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ภาคปฏิบัติจริง)”
------------------------------------------------------

วันแรก (วิทยากร : นายบุญทิพย์ ชูโชนาค)
09.00-10.30 น.

10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-17.30 น.

- ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ และตามหลักเกณฑ์คานวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
- นิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๙
ลงวันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ (ปัญหาของงานก่อสร้างทีไ่ ม่มีวศิ วกรผู้รับรองแบบ)
- แนวทางปฏิบัติในการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการประมาณการราคาในชัน้ ต้น
พักรับประทานอาหารว่าง
- ความเป็นมาเกี่ยวกับการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ความหมายและขอบเขตของราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ข้อกาหนดในการแต่งตั้ง องค์ประกอบ และภารกิจของคณะกรรมการกาหนดราคาคากลาง
- ข้อกาหนดการแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างต่อสานักการตรวจเงิน
แผ่นดิน
- การทบทวนราคากลางงานก่อสร้างในเป็นปัจจุบัน
- ข้อกาหนดและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างตามกฎหมาย ปปช. และตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พักรับประทานอาหารว่าง
- การประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
- ข้อพิจารณางานก่อสร้างที่อยูใ่ นบังคับต้องคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง
- เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ข้อกาหนดการใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการ
- ข้อกาหนดในการเลือกใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตรงตาม
ประเภทของงานก่อสร้าง
- ภาพรวมและกระบวนการในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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วันที่สอง (วิทยากร : นายบุญทิพย์ ชูโชนาค)
08.30-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

14.30-14.45 น.
14.45-17.30 น.

- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)
พักรับประทานอาหารว่าง
- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) (ต่อ)
- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง
(Indirect Cost หรือ Factor F)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง
(Indirect Cost หรือ Factor F) (ต่อ)
- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ
- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทารายงาน
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
พักรับประทานอาหารว่าง
- ภาพรวมของระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
- การสร้างโครงการก่อสร้าง และการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ในระบบ e-GP
- การอนุมัติและการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างในระบบฯ
- การทบทวนราคากลางในระบบฯ กรณีราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกนาไปใช้
ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างภายใน 30 วัน
- เตรียมการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

วันที่สาม : ฝึกปฏิบัติพร้อมบรรยายประกอบ (วิทยากร : นายบุญทิพย์ ชูโชนาค และนางสาวอาภรณ์ โชติชื่น)
08.30-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-16.30 น.

- ฝึกปฏิบัติสว่ นเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
- ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างอาคาร
พักรับประทานอาหารว่าง
- ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน
พักรับประทานอาหารว่าง
- ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน (ต่อ)
- การใช้งานโปรแกรม Offline

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

ใบสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร
“ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ภาคปฏิบัติจริง)”
--------------------------------------------------------------
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ชื่อเทศบาล/อบต./อบจ......................................................................อาเภอ.....................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.....................................................
**** E – mail สาหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร...........................................................................(โปรดระบุ) ****
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่...................................................................................................รายชื่ อ ดังต่อไปนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
๒. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
๓. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
4. ชื่อ......................................................................................ตาแหน่ง....................................โทร...............................
อาหาร

 อาหารมุสลิมจานวน........คน

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

การชาระเงิน (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,9๐๐ บาท)
**** สามารถชำระเงินสดได้ ในวันรับลงทะเบียน วันแรกของการอบรม***
การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
๓) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
๔) โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนวันอบรมจริง ได้ที่ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
๕) ขอสงวนสิทธิ์จากัดจานวน ๕๐ เครื่อง ต่อรุ่นเท่านั้น (เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องเตรียมความพร้อม
เรื่องระบบทางด้านเทคนิคต่างๆ )
การสารองห้องพัก :สามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงจะได้อัตราราคาพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้า 20 วัน
**** รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม ระบุไว้ในกาหนดการบรรยายเรียบร้อยแล้ว ****
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง ๕-๗ วัน
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจาก จนท. ก่อนวันอบรมจริง ๕-7 วัน โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วย**
2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากกรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ถึงจานวนที่สามารถดาเนินการได้
3) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น หากเกิดกรณีมีการยกเลิก
***โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและโทรศัพท์มือถือ ของผู้สมัครทุกท่านเพื่อสามารถติดต่อได้หากมีการยกเลิก***
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

