ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๑๑๓

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “เทคนิคการเลื อกใช้ หลั กเกณฑ์ และการคำนวณราคากลางงานก่ อสร้ างอย่ างมีป ระสิท ธิ ภาพ หลักเกณฑ์แ ละ
วิธีปฏิบัติของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมการคิดคำนวณสูตรค่า K (ภาคปฏิบัติ) และการใช้โปรแกรมคำนวณค่ า K
ภายใต้การจัดทำคำขอและการบริหารประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่สง่ มาด้วย โครงการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานบริ การวิช าการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒ นาศั กยภาพบุค ลากรท้ องถิ ่น หลักสูตร
“เทคนิคการเลือกใช้หลักเกณฑ์แ ละการคำนวณราคากลางงานก่อสร้ างอย่ างมีประสิทธิภ าพ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติข อง
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมการคิดคำนวณสูตรค่า K (ภาคปฏิบัติ) และการใช้โปรแกรมคำนวณค่า Kภายใต้การ
จัดทำคำขอและการบริหารประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องในรายละเอียดและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๕ รุ่น ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๔,๓๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๑ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
ก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่ านหรื อเจ้า หน้ าที่ผ ู้ที ่เกี่ย วข้ องในหน่ วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดั งกล่ าว
พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้ อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สามารถติ ด ต่ อสอบถามรายละเอีย ดและจัด ส่ ง ใบสมั ครได้ ที ่ คุ ณรุ ่ ง ทิ พ ย์ โทรศั พ ท์ . ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕ สามารถดาวน์โหลด
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 “เทคนิคการเลือกใช้หลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
พร้อมการคิดคำนวณสูตรค่า K (ภาคปฏิบตั ิ) และการใช้โปรแกรมคำนวณค่า K
ภายใต้การจัดทำคำขอและการบริหารประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
******************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบั ญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การกำหนด
ราคากลางถือเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ตามประกาศของ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ โดยในปัจจุบันได้มีข้อกำหนดให้นำระบบคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้า งด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ มาบังคั บ ใช้กับหน่ วยงานหลักด้านการก่ อสร้างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรั บ
โครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินจัด หาเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว หน่วยงานหลักด้านการก่อสร้างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างใน ๒ รูปแบบ ตามข้อกำหนดของวงเงินจัดหา คือ กรณีวงเงินจัดหาไม่เกิน ๒ ล้านบาท และที่เกิน ๒๐ ล้านบาท
ต้องคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามปกติ และกรณีวงเงินจัดหาเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องคำนวณ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ พบว่า
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเลือกใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องกับโครงการงานก่อสร้าง
การใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ การใช้แบบฟอร์มรายงานการ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และในส่วนของการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เนื่องจากความไม่ชั ดเจนและไม่เข้าใจแนวทาง
และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของตัวหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบกับได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดและ
รายละเอียดของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกระบวนการจัดจ้าง
ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในหลายส่วน รวมทั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือ ด่ วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง ไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญ ชีรายการก่อสร้าง
(BOQ.) ในขั้นตอนการเสนอราคา แต่ให้หน่วยงานของรัฐและผู้ยื่นข้อเสนอรายที่จะลงนามในสัญญาจ้างฯ ต้องไปจัดทำ
BOQ. ในภายหลังก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยใช้ราคากลางเป็นราคาและรายการอ้างอิง และหากพบว่าราคากลางที่
คำนวณไว้ไม่ถูกต้อง หน่วยงานของรัฐโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางจะต้องคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นใหม่ให้
ถูกต้ อง ดั งนั้ น ผู้ มีห น้ าที่ค ำนวณราคากลางจึงต้ องคำนวณราคากลางงานก่ อสร้ า งครั้ งนั้ นให้ ถู กต้ องและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ฯ ตั้งแต่เริ่มแรก การทำความเข้าใจและนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิ บัติอย่ าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น
นอกจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ถูกต้องแล้ว คณะกรรมการวินิจคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐยังมีข้อกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน หนังสือเชิญชวน
รวมทั้งในสัญญาจ้างด้วย การดำเนินการที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ พบว่าหน่วยงาน
ของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังถือปฏิบัตไิ ม่ถูกต้อง และบางหน่วยงานก็ยังไม่ปฏิบัติ เนื่องจากยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดแนวทางปฏิบัติทถี่ ูกต้องของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นผล
ทำให้ถูกชี้มูลความผิดและต้องชี้แจงหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบเป็นจำนวนมาก

การบริหารจัดการเกี่ยวกับการประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ก็เป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่หน่วยงานของรัฐรวมทั้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามที่
กฎหมาย ระเบี ยบ และแนวทางปฏิ บัติ กำหนด เนื่ องจากการจัด ซื้อจัด จ้า งเป็ นขั้นตอนที่ต้องดำเนิ นการต่ อเนื่ องจาก
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ และในบางกรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ รวมทั้งการขอเพิ่มลดวงเงินงบประมาณ
เป็นต้น
ด้วยข้อกำหนดและเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิจารณาเห็น
ว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้
ความเข้าใจรายละเอียดในทางลึกและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ การกำหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และรวมไปถึงกระบวนการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ และไม่ถูก
ตรวจสอบชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ จึงได้จัดทำหลักสูตร “เทคนิคการเลือกใช้หลักเกณฑ์และการ
คำนวณราคากลางงานก่อ สร้างอย่างมี ประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์และวิ ธีปฏิบัติของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
พร้อมการคิดคำนวณสูตรค่า K (ภาคปฏิบัติ) และการใช้โปรแกรมคำนวณค่า K ภายใต้การจัดทำคำขอและการบริหาร
ประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นี้ ขึ้น โดยได้เชิญอดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และรับผิดชอบ
กำกับดูแล และจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมาตั้งแต่เริ่มแรก และผู้เชี่ยวชาญด้านการงบประมาณ
สำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการงบประมาณและรับผิดชอบและจัดทำหลักเกณฑ์ รายละเอียด และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาตั้งแต่แรกเริ่ม มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องในรายละเอียดและเทคนิควิธีการต่าง ๆ
ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้า ง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กระบวนการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
และรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
๒.๒ เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับไปปรับใช้ในทางปฏิ บัติและบริหาร
จัดการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับราคากลางและการกำหนดราคากลางพัสดุ
และราคากลางงานก่ อสร้าง เพื่อใช้ประกอบในการศึกษา ทำความเข้าใจ และเตรี ยมความพร้อมในการเรียนและสอบ
มาตรฐานวิชาชีพพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๙
๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๙๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/นายก/คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก
๓.๔ ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพัสดุ/เจ้าหน้าที่ฝา่ ยออกแบบ-ประมาณการราคา-ควบคุมงาน
๓.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสัง่ แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง/คณะกรรมการตรวจรับ
๓.๖ ผู้พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุ
๓.๗ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าเหมาะสม
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน ๔ วัน (วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์)
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๑ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบีพแี กรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสุนียแ์ กรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

๕. วิทยากร
๕.๑ นายบุญทิพย์ ชูโชนาค ผูเ้ ชี่ยวชาญและอดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๕.๒ นายพิชัย คุ้มหรั่ง
ผู้เชีย่ วชาญและอดีตผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ
๖. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรผู้เชี่ย วชาญด้ านการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัส ดุภ าครั ฐ และ
รับ ผิดชอบ กำกั บดูแล และจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมาตั้ งแต่เริ่มแรก และผู้เชี่ย วชาญด้ าน
การงบประมาณ สำนั กงบประมาณ ซึ่ ง เป็ นผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการงบประมาณและรั บ ผิ ด ชอบและจัด ทำหลั กเกณฑ์
รายละเอียด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาตั้งแต่แรกเริ่ม มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและนำหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานก่อสร้างภาครัฐ
หรืองานจ้างก่ อสร้ างและการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ นทะเบีย น
ผู้ประกอบการ และตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและนำหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติกระบวนการและการดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ และรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การคิดคำนวณค่า K ที่ถูกต้องของสัญ ญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)
๗.๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงการทำงานด้านการปฏิบัติงานการนำ
หลักเกณฑ์ข้อกำหนด แนวทางในการจัดทำราคากลาง การคิดคำนวณค่า K และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านช่างและด้าน
วิชาชีพพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ ๔,๓๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
๘.๑ ค่าลงทะเบียนอบรม ระยะเวลา ๔ วัน เป็นเงิน ท่านละ ๔,๓๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)
ประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่
จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิกได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือตามที่ระเบียบหน่วยงานรัฐอื่น
กำหนดไว้
๘.๒ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง สำหรับบุ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิ กค่ าลงทะเบี ยนได้ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยสำนักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ในหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
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หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณรุ่งทิพย์ : หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวัน
รายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงิน
ด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ คุณวิราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖
เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
• กรณีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บเอง
หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรม
ได้ กรุณาแจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้า อย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมี ความประสงค์เข้ ารับ การ
ฝึกอบรมตามปกติ
การสำรองห้องพัก สามารถจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงจะได้อัตราราคาพิเศษ โปรดจองล่วงหน้า 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)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร
“เทคนิคการเลือกใช้หลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมการคิดคำนวณสูตรค่า K
(ภาคปฏิบัติ) และการใช้โปรแกรมคำนวณค่า K ภายใต้การจัดทำคำขอและการบริหารประมาณ
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
..................................................................................................................................................................................................
วันแรกของการอบรม เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
วันที่สองของการอบรม เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. : วิทยากร อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค
- ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางการพิจารณาแยกงานจัดซื้อและงานจัดจ้าง
- ข้อกำหนดและแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
- ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
การรับรองแบบฯ และการประมาณการราคาในชั้นต้นโดยผู้ออกแบบ
- แนวทางปฏิบัติในการออกแบบและการรับรองแบบรูปรายการก่อสร้างของ อปท.
- ข้อปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และงานฐานรากใน
การจ้างก่อสร้าง
- การกำหนดและการประกาศเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง
- สาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ความหมายและขอบเขตของราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ข้อกำหนดในการแต่งตัง้ องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง
- ข้อกำหนดและแนวทางการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อ
สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน
- หน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพิ่มเติมตามนัยหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
- แนวทางปฏิบัติในการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน
- ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบตั ิในการประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
- ข้อมูล รายละเอียด และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ข้อกำหนดในการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ข้อกำหนดในการเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้อง
ตรงตามประเภทของงานก่อสร้าง
- ภาพรวมโครงสร้างและกระบวนการในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ภาพรวมของหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)
- หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติการถอดแบบก่อสร้างและการคำนวณค่างานต้นทุน
วันที่สามของการอบรม : วิทยากร อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความหมายและขอบเขตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง
(Indirect Cost หรือค่า Factor F)

-

การกำหนดค่า Factor F และความหมายของค่า Factor F
ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงานก่อสร้างที่รวมอยู่ในค่า Factor F
ความเข้าใจเกีย่ วกับเงินล่วงหน้าจ่ายและเงินประกันผลงานหัก
ความเข้าใจและวิธีการเลือกใช้คา่ Factor F จากตาราง Factor F
การใช้ค่า Factor F กรณีใช้เงินกู้เป็นค่าก่อสร้าง
การคำนวณค่า Factor F กรณีค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการอยู่ระหว่างช่วงของ
ค่าต้นทุนที่กำหนดตามตาราง Factor F
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และการใช้ค่า Factor F กรณีก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกชุก
- หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
- ความหมายและขอบเขตของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ในงานจ้างก่อสร้าง
- หลักการกำหนดรายการและการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ใน
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและ
ท่อเหลีย่ ม งานก่อสร้างชลประทาน
- หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงาน
- ความหมายและขอบเขตของการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- หลักเกณฑ์และวิธีการรวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการงานก่อสร้างไปหาค่าFactor F
จากตาราง Factor F
- การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง และการใช้แบบฟอร์มในการจัดทำรายงานใน
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและ
ท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างชลประทาน
- ความเข้าใจเกีย่ วกับอาคารชลประทานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างชลประทาน
- หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าครุภัณฑ์ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างชลประทาน และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยม
- แนวทางปฏิบัติกรณีที่ไม่สามารถถอดแบบก่อสร้างหรือคำนวณค่างานตามที่
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ กำหนดไว้ได้
วันที่สี่ของการอบรม : วิทยากร อ.พิชัย คุ้มหรั่ง
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ความเป็นมาและแนวทางในการช่วยเหลือผู้รับจ้างภาครัฐ
- เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับงานก่อสร้างของทางราชการ
- โปรแกรมการคำนวณ ค่า K
ภาคปฏิบตั ิ วิธีการคำนวณ ค่า K แยกเป็นกรณีศึกษาตามประเภทงานก่อสร้าง
*** โปรดนำเครื่องคิดคำนวณ (เครื่องคิดเลข) มาด้วย ***
- กระบวนการ ขั้นตอน ในการทำคำขอ การพิจารณา และการดำเนินการของ
หน่วยงานที่ของบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
พิธีปดิ การฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:
๑) รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๒) รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๓) วิทยากร/กำหนดการอบรมอาจปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
๔) ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำเครื่องคิดคำนวณ (เครื่องคิดเลข) มาเอง

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “เทคนิคการเลือกใช้หลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมการคิดคำนวณสูตรค่า K (ภาคปฏิบัติ)
และการใช้โปรแกรมคำนวณค่า K ภายใต้การจัดทำคำขอและการบริหารประมาณของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ เทศบาล/อบต./อบจ...................................................................................อำเภอ..............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.........................................................
***E–mail หรือ ID Line ของท่านสำหรับการยืนยันการสมัคร..............................................................(โปรดระบุ)***
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่..............................ระหว่างวันที่...................................................................................
รายชื่อดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
๒. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
๓. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
๔. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
อาหารมุสลิม จำนวน..............คน

อาหารทั่วไป จำนวน..............คน

อาหารอื่น ๆ (โปรดระบุ) จำนวน..............คน

(ลงชื่อ).........................................................ผู้มีอำนาจอนุมัติ
(.........................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทาง ID Line : 59training และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งทิพย์ : โทร ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
การชำระเงิน : ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๔,๓๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวัน
รายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงิน
ด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่ คุณวิราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖
ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สำคัญ : ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำเครือ่ งคิดคำนวณ (เครือ่ งคิดเลข) มาเอง

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

