ที่ ศธ. ๐๕๑๓.๑๓๔๐๑/ว ๓๑๒๙

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
การปรับปรุงตาราง Factor F การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยและการพิจารณางานก่อสร้าง
เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม จานวน ๑ ชุด (สามารถดาวน์โหลดโครงการได้ทาง www.eto.ku.ac.th/dla )
ด้วย สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทาโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจาะลึก
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ การปรับปรุงตาราง Factor F การบริหารสัญญา การควบคุมงาน
การตรวจการจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางการตรวจสอบ
เงินชดเชยและการพิจารณางานก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์
256๒ ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อ.เมือง จ.กาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดทาราคากลางและการบริหารงานพัสดุให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้เชิญ อาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่าพุทรา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน จัดทาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ กองมาตรฐานราคากลาง สานักสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง มาบรรยายให้ความรู้พร้อมตอบ
ข้อซักถาม จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
โดยมี ค่า ลงทะเบี ย น ท่า นละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ เข้ารับ การอบรมสามารถเบิกค่ าลงทะเบียนได้ เต็ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๐ ๑๑๒๑
โทรสาร ๐-๒๙๔๒ ๘๘๓๐
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โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ การปรับปรุงตาราง Factor F
การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 แนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยและการพิจารณางานก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)”
...................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาท้องถิ่น การตั้งงบประมาณและการจ่ายเงินสะสม
จึงมักจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน การก่อสร้างระบบประปา ระบบ
ระบายน้้า ฯลฯ ประกอบกับหลักการใช้จ่ายเงินของทางราชการ นั้น เน้นความประหยัด ราคาต้องไม่สูงกว่าความเป็นจริง
ดังนั้น ภาครัฐจึงให้ความส้าคัญกับการก้าหนดราคากลาง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ส้าคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากผู้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติงานบกพร่อง เช่น ก้าหนดปริมาณงานเกินกว่าแบบแปลน ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
สูงกว่าหลักเกณฑ์ราคากลาง ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ หลักเกณฑ์ราคากลางได้ก้าหนด
วิธีการไว้ค่อนข้างจะละเอียด เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง บางกรณีก็ต้องเร่งรีบเพื่อให้ทันต่อเวลา ประกอบ
กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อถูกแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง ก็มักจะเชื่อและเห็นชอบตามที่ช่างค้านวณมา และเมื่อถูกตรวจสอบก็มักจะต้องรับผิดฐานละเมิด
ไปด้วย หลักเกณฑ์การค้านวณราคากลางมิใช่จ้ากัดอยู่เฉพาะช่างเท่านั้นที่ต้องรู้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผอ.กองคลัง รองปลัด ปลัด ล้วนแล้ว
แต่จ้าเป็นที่จักต้องศึกษาท้าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตลอดจนแนวการปรับปรุง
ตาราง Factor F การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยและการพิจารณางานก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดท้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
การปรับปรุงตาราง Factor F
๒.๒ เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ภายใต้
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๒.๓ เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น ได้ศึกษาและเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยและการพิจารณางาน
ก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
๒.๔ เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคในการปฏิบัติงานด้านช่างและการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ หัวหน้าส้านักปลัด ผู้อ้านวยการส้านัก/กอง/ส่วน หัวหน้าฝ่าย นักบริหารงานช่าง
๓.๔ วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ช่างโยธา
๓.๕ ผอ.กองคลัง นักวิชาการพัสดุ พนักงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๓.๖ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานช่าง
๓.๗ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มักถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๘ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรม
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๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ 256๒ ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อ.เมือง จ.กาแพงเพชร โทร. ๐๕๕ - ๗๑๒๘๑๐
๕. รูปแบบการจัดอบรม
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๖.วิทยากรในการฝึกอบรม
อาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่าพุทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานจัดทาและปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
กองมาตรฐานราคากลาง สานักสถาปตยกรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส้านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. คณะทํางาน
๑. รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน
๒. รศ.สุวสิ า พัฒนเกียรติ
๓. นางสาวจุฑามาศ รักชุม
๔. บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
๕. บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ
๖. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมฯ
๗. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์
๘. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะท้างาน
คณะท้างาน
คณะท้างาน
คณะท้างาน
เลขานุการ

๙. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม กรุณากรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕
หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @ks-training หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งมาที่
๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม
๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖)
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจ้านวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อก้าหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจ้านวน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋าหนั ง อาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ
ส้าหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม
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๑๑. การชําระค่าลงทะเบียน
เมื่อสมัครแล้วกรุณาช้าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณ ที่ท้าการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
“เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๒” ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่บัญชี ๖๗๒-๗-๘๐๑๖๔-๙ (กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งส้าเนาหลักฐานการโอนเงินใบน้าฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือทาง ไอดีไลน์ หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัด อบต./
เทศบาล/อบจ. และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนําหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ
ในวันลงทะเบียน
กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตร
ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย
**กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถน้าเงินสดมาช้าระค่าลงทะเบียน
ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่้ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กําหนดการ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ การปรับปรุงตาราง Factor F
การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 แนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยและการพิจารณางานก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)”
…………………………………………………………………………..
วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดท้าราคากลาง
วันที่สอง

บรรยายโดย อาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่าพุทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานจัดทาและปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
กองมาตรฐานราคากลาง สานักสถาปตยกรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง

09.00 - 16.00 น. ทบทวนแนวทางวิธีปฏิบัติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
ภายใต้ พ.ร.บ.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 27 ลงวันที่
13 มีนาคม 2555 (ฉบับปรับปรุงใหม่) และ ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 (ฉบับล่าสุด)
- อายุของราคากลางและการทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน และการรายงานผลต่อ สตง.
กรณีผู้เสนอราคารายต่าสุดเสนอราคากลางเกิน 15%
- แนวทางการปฏิบัติการตั้งงบประมาณราคาค่าก่อสร้างของทางราชการ เพื่อให้สอดคล้องต่อการ
พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
- แนวทางการพิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 การทบทวน
และปรับปรุงตาราง Factor F
- แนวทางและวิธีปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ที่มาของแหล่งวัสดุ ว 183 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- การพิจารณาใช้บัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ให้ถูกต้อง
ตามแนวทางวิธีปฏิบัติวา่ ด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามประกาศ ปปช. ทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างและ
ทั้งที่มิใช่เป็นงานก่อสร้างของทางราชการทั้ง 7 ประเภท มีอะไรบ้าง
- ข้อกาหนดและวิธีการแต่งตั้งของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง และคณะกรรมการชุดต่างๆ
และแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน
2560 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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วันที่สาม

บรรยายโดย อาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่าพุทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานจัดทาและปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
กองมาตรฐานราคากลาง สานักสถาปตยกรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง

09.00 - 1๖.00 น. การบริหารสัญญา ภายใต้ พ.ร.บ. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 การพิจารณาและการตรวจสอบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
การควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง และแนวทางการปฏิบัติงานด้านช่าง
- การบริหารสัญญาว่าด้วยการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างของทางราชการ
- การแบ่งงวดเงิน งวดงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามหลักปฏิบัติ
ของการทางานที่แท้จริงเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับงานก่อสร้าง
- งานซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน เป็นงานก่อสร้างแบบใดที่ต้องถือปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้างการบริหารพัสดุ 2560 (มาตรา 4) ตามหนังสือเวียนสั่งการ (ล่าสุด) ว.259 ลงวันที่ 4
มิถุนายน 2560 ซักซ้อมความเข้าใจความหมายของ”งานก่อสร้าง”
- งานลักษณะใดที่ไม่ถือว่าเป็นงานก่อสร้าง และไม่ต้องมีวิศวกรรับรองแบบ
- ความเป็นมาและแนวทางการพิจารณาการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- การคิดคานวณค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามมติ ครม. และ ว.109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการงานก่อสร้างของทางราชการ
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับราคากลาง การบริหารสัญญา และการตรวจจ้าง
- แนวทางในการปฏิบัติงานด้านช่าง
- เทคนิคการควบคุมงาน
- เทคนิคการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
- ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ๑) ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. / บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ การปรับปรุงตาราง Factor F
การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 แนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยและการพิจารณางานก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)”
(ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ 256๒ ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อ.เมือง จ.กาแพงเพชร โทร. ๐๕๕ - ๗๑๒๘๑๐)
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ...............................................................................ต้าบล.......................................... .....................
อ้าเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.............................................................................ต้าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
ไอดีไลน์ (ID line) ............................................. Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๒. ชื่อ.............................................................................ต้าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
ไอดีไลน์ (ID line) .............................................
Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๓. ชื่อ.............................................................................ต้าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
ไอดีไลน์ (ID line) ............................................. Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๔. ชื่อ.............................................................................ต้าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
ไอดีไลน์ (ID line) ............................................. Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๕. ชื่อ.............................................................................ต้าแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
ไอดีไลน์ (ID line) ............................................. Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
ในการอบรมครั้งนี้ ผู้จัดได้แจกของที่ระลึก เป็นเสื้อแจ็คเก็ต โปรดระบุ Size เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการอบรมเอง
(Size M รอบอก 40 นิ้ว) (Size L รอบอก 42 นิ้ว) (Size XL รอบอก 44 นิ้ว) (Size 2XL รอบอก 46 นิ้ว)
อาหาร  อาหารมุสลิม  อาหารทั่วไป

( ลงชื่อ )...............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(...............................................................)
ต้าแหน่ง.................................................................
การชําระเงิน
โอนเงิน: สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทยประเภท บัญชีออมทรัพย์สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๒” เลขที่บัญชี ๖๗๒-๗-๘๐๑๖๔-๙
หมายเหตุ: การช้าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช้าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้าเงินสดมาช้าระ
ค่าลงทะเบียน ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @ks-training
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖)

