ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๑๒๕

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานบริ การวิช าการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒ นาศั กยภาพบุค ลากรท้ องถิ ่น หลักสูตร
“ทบทวนหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ติ ก ารคำนวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งของทางราชการด้ ว ยระบบคำนวณราคากลาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจั ดซื้ อจัด จ้าง
ภาครั ฐ ด้ วยอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ (ระบบ e-GP) และระบบคำนวณราคากลางงานก่ อสร้ าง การจั ด ซื ้ อจั ด จ้ างและการบริ ห ารพัสดุ
ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน
และท่อเหลี่ยม งานชลประทาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการสร้างสูตรคำนวณและการใช้งาน Excel B.O.Q. Template โดยโครงการฯ
กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๖ รุ่น ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบีย นได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทางก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ .๒๕๕๙ เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่ านหรื อเจ้าหน้ าที่ผ ู้ที ่เกี่ย วข้ องในหน่ วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดั งกล่ าว
พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้ อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สามารถติ ด ต่ อสอบถามรายละเอี ย ดและจัด ส่ ง ใบสมัค รได้ ที่ คุ ณรุ ่ ง ทิ พย์ โทรศั พ ท์ . ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕ สามารถดาวน์ โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ Website : www.training59.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘
QR-Code เพื่อสมัครอบรม QR-Code เพื่อสอบถามข้อมูล

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบตั ิ)” รุน่ ที่ ๑ – รุ่นที่ ๖
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.......................................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
งานก่อสร้างของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกกำหนดให้ประกาศเปิดเผยรายละเอียด
ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด ตามพระราชบั ญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๖๓ เพื่อให้ กระบวนการจัด จ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทุ ก
หน่วยงานของรัฐเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตาม
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกอบด้วย แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับกรณีวงเงินจัดหาเกิน
๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องคำนวณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
จากการดำเนินการที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่มี หน้าที่ตรวจสอบ พบว่า การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเลือกใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องกับโครงการงานก่อสร้าง การใช้ค่า Facor F
จากตาราง Factor F การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ การใช้แบบฟอร์มรายงานการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง และในส่วนของการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เนื่องจากความไม่ชัดเจนและไม่เข้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของ
ตัวหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบกับได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดและรายละเอียดของหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในหลายส่วน รวมทั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐได้ มีหนั งสื อ ด่วนที่สุ ด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้ยื่ น
ข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง ไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ.) ในขั้นตอนการเสนอ
ราคา แต่ให้หน่วยงานของรัฐและผู้ยื่นข้อเสนอรายที่จะลงนามในสัญญาจ้างฯ ต้องไปจัดทำ BOQ. ในภายหลังก่อนลงนาม
ในสัญญาจ้าง โดยใช้ราคากลางเป็นราคาและรายการอ้างอิง หากพบว่าราคากลางที่คำนวณไว้ไม่ถูกต้อง หน่วยงานของรัฐ
โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางจะต้องคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นใหม่ให้ถูกต้อง
ดั ง นั้ น งานก่ อสร้ างของหน่ วยงานราชการจะต้ อ งคำนวณโดยใช้ ระบบคำนวณราคากลางงานก่ อสร้ างด้ วย
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิ บัติ ด้ านการประมาณการราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่ อ สร้ าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง ด้วยระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถดำเนิ นการ กำหนด และบริหาร
จัดการเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุ ผลดั งกล่าวข้ างต้น สำนั กงานบริการวิช าการ มหาวิทยาลัยศิล ปากร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคา
กลางอิเล็ก ทรอนิ กส์ (ภาคปฏิ บัติ) ” ขึ้ น โดยได้ รับ การอนุ เคราะห์ จากกรมบั ญ ชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่ง เป็ นผู้ ที่
รับผิดชอบและกำกับดูแลการจัดทำการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มาเป็นวิทยากรและ
ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการนี้

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้
ภาพรวมการเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) และระบบคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และงานชลประทาน
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้ฝึกปฏิบัติการสร้างสู ตรคำนวณและการใช้งาน
Excel B.O.Q. Template
๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน
๓.๑ นายก/คณะผู้บริหาร/ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าหรือผู้อำนวยการกอง
๓.๒ ผู้บริหารส่วนราชการ/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง
๓.๓ ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพัสดุ/เจ้าหน้าที่ฝา่ ยออกแบบ-ประมาณการราคา-ควบคุมงาน
๓.๔ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสัง่ แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง/คณะกรรมการตรวจรับ
๓.๕ พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุ
๓.๖ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าเหมาะสม
๓.๗ ผู้ที่เกีย่ วข้องและผู้สนใจทั่วไป
๔. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๔ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ณ โรงแรมสุนียแ์ กรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟคิ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี

๕. วิทยากร
๕.๑ นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น วิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญจากกลุ่มงานพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๕.๒ ทีมผูช้ ่วยวิทยากร ผู้มหี น้าที่รับผิดชอบโดยตรงจากกลุ่มงานพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๖. วิธีการฝึกอบรม
ฝึกปฏิบั ติจริงด้ วยคอมพิวเตอร์ตามระบบ e-GP โดยแบ่ งกลุ่ มๆ ละ จำนวน ๑๕-๒๐ ท่าน พร้อมบรรยายข้ อ
ระเบียบกฎหมายและตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มงานพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบั ญชีกลาง และทีมผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งเป็ นผู้มีห น้าที่รับผิด ชอบโดยตรงมาเป็ น
วิทยากรในการบรรยาย ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
ข้อกำหนดอื่นๆ ที่สำคัญ
๖.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมปลั๊กไฟ มาด้วยตนเอง
๖.๒ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ต้องรองรับ windows7 ขึ้นไป และต้องมีโปรแกรม Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น
40 ขึ้นไป
๖.๓ กำหนดการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง เท่านั้น หากท่านใดประสงค์จะใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
๒ คน ต่อ ๑ เครื่อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีร่ ับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ชั ด เจนและถู ก ต้ อ งในการกำหนดราคากลางงานก่ อ สร้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญ ญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครั ฐ
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีร่ ับผิดชอบในงานจ้างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้
จัด จ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิ จ
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนด
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้ฝึกปฏิบัติการสร้างสูตรคำนวณและการใช้งาน Excel B.O.Q.
Template
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ระยะเวลา ๓ วัน เป็นจำนวนเงิน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๘.๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบริการเครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)
๘.๒ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ส่วนค่ าพาหนะ ค่าที่พัก และค่า เบี้ ย เลี้ ยงในการเดิ นทางก่ อนและหลั งวันฝึกอบรมสามารถเบิ กจ่ายจาก
งบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
*ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ มิได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ ท่านจะต้องนำคอมพิวเตอร์พร้อมปลัก๊ พ่วงมาด้วยตนเอง*
๙. การมีสิทธิ์รบั ใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยสำนักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ในหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
• E-mail : 5599training@gmail.com
• ID Line : 59training
• Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
• Website : www.training59.com
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณรุ่งทิพย์ : หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวัน
รายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงิน
ด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่ คุณวิราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖

เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
• กรณีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องชำระค่าธรรมเนียมทีท่ างธนาคารเรียกเก็บเอง
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรม
ได้ กรุณาแจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้า อย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมี ความประสงค์เข้ ารับ การ
ฝึกอบรมตามปกติ
การสำรองห้องพัก สามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงจะได้อัตราราคาพิเศษ และโปรดจองล่วงหน้า ๒๐ วัน
• โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒ (ติดต่อแผนกสำรองห้องพัก)
• โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๒๓-๗๗๗ (ติดต่อฝ่ายขาย)
• โรงแรมสุนยี ์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๒-๙๐๐ (ติดต่อแผนกสำรองห้องพัก)
• โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๐-๔๐๐
• โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๔-๓๓๓
• โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒ ถึง ๔

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัตกิ ารคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบตั ิ)” โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันแรก
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
วันที่สอง
ฝึกปฏิบัติพร้อมบรรยายประกอบ โดย นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น และทีมงาน
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
พิธีเปิดการฝึกอบรม
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
ฝึกปฏิบัติพร้อมบรรยายประกอบในหัวข้อ “ภาพรวมการเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
ฝึกปฏิบัติ “ภาพรวมการเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ e-GP) และระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ฝึกปฏิบัติพร้อมบรรยายประกอบในหัวข้อ “ส่วนเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง”
ฝึกปฏิบัติ “การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างอาคาร”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
ฝึกปฏิบัติ “การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)”
วันที่สาม
ฝึกปฏิบัติพร้อมบรรยายประกอบ โดย นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น และทีมงาน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
ฝึกปฏิบัติ “การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
ฝึกปฏิบัติ “การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลีย่ ม”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ฝึกปฏิบัติ “การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างชลประทาน และงานก่อสร้างชลประทาน (ต่อ)”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
ฝึกปฏิบัติพร้อมบรรยายประกอบในหัวข้อ “การใช้งาน Excel B.O.Q. Template”
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อกำหนดอื่นๆ ที่สำคัญ
๑) ผู้เข้าอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมปลั๊กไฟ มาด้วยตนเอง
๒) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจะต้องรองรับ windows7 ขึ้นไป และต้องมีโปรแกรม Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป
๓) กำหนดการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง เท่านั้น หากท่านใดประสงค์จะใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๒ คน
ต่อ ๑ เครื่อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตกิ ารคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบตั ิ)” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ เทศบาล/อบต./อบจ................................................ตำบล........................................อำเภอ................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ................................โทรศัพท์...........................................................
***E–mail หรือ ID Line สำหรับการยืนยันการสมัคร............................................................................(โปรดระบุ)***
มีความประสงค์ เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่............................ระหว่างวันที่.................................................................................
รายชื่อดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
๒. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
๓. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
อาหารมุสลิม จำนวน..............คน

อาหารทั่วไป จำนวน..............คน

อาหารอื่นๆ (โปรดระบุ) จำนวน..............คน

(ลงชื่อ).........................................................ผู้มอี ำนาจอนุมัติ
(.........................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทาง ID Line : 59training และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งทิพย์ : โทร ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
การชำระเงิน : ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวัน
รายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงิน
ด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่ คุณวิราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖
ข้อกำหนดอื่นๆ ที่สำคัญ
๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมปลั๊กไฟ มาด้วยตนเอง
๒) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจะต้องรองรับ windows7 ขึ้นไป และต้องมีโปรแกรม Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 40 ขึน้ ไป
๓) กำหนดการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง เท่านั้น หากท่านใดประสงค์จะใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๒ คน
ต่อ ๑ เครื่อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
รับฟรี !!!! เสื้อคอโปโลตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสีเสื้อ)
ขนาดรอบอก
ผู้ชาย
ผู้หญิง

S
40
-

M
42
36

L
44
38

XL
46
40

XXL
48
42
QR-Code เพื่อสมัครอบรม

หมายเหตุ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกำหนดการอบรมจริง ๗ วัน
๒) กรณีมีการยกเลิกการฝึกอบรม ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
๓) แบบฟอร์มใบสมัครนี้ สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการอบรมได้

