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สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “แนวทางวิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ฉบับล่าสุด 15 มีนาคม 2560) ทบทวนแนวทางการปรับปรุงตาราง
Factor F (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 15 กันยายน 2559) การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง
ตาม พรบ./ระเบียบพัสดุปี 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานด้านช่างตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรม จานวน ๑ ชุด (สามารถดาวน์โหลดโครงการได้ทาง www.eto.ku.ac.th/dla )
๒. บัญชีรายการสิ่งของที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ จานวน ๑ ชุด
ด้วย สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทาโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทาง
วิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ฉบับล่าสุด
15 มีนาคม 2560) ทบทวนแนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 15 กันยายน 2559)
การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ตาม พรบ./ระเบียบพัสดุปี 2560 และแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านช่างตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง” ขึ้น จานวน ๕ รุ่น ทั้งนี้ ได้เชิญ อาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่่าพุทรา จากกรม
โยธาธิการและผังเมือง มาบรรยายให้ความรู้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
โดยมี ค่า ลงทะเบี ย น ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ เข้ ารับการอบรมสามารถเบิ กค่าลงทะเบียนได้เต็ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๐ ๑๑๒๑
โทรสาร ๐-๒๙๔๒ ๘๘๓๐

บัญชีรายการสิ่งของที่มอบใหสําหรับผูเขารวมการอบรม
1. คูมือรวมกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

Power Point

สมุดปากกา

2. กระเปาหนังคุณภาพดี สวยหรู (สีดํา) ( จํานวน 1 ใบ/ทาน )

3. เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาว (สีดํา) เนื้อผาดี ดานในซับดวยผารมสีดํา (ตามรูป) ( จํานวน 1 ตัว/ทาน )

***สําหรับ อปท. ใดที่มีผูสมัครลงทะเบียนเขารวมอบรม จํานวนตั้งแต 3 ทานขึ้นไป/รุน สถานที่เดียวกัน
(ตางหลักสูตร นับรวมกันได)
รับฟรี กระเปาเดินทาง สุดเก!!
เพิ่มอีกทานละ 1 ใบ

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “แนวทางวิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ฉบับล่าสุด 15 มีนาคม 2560) ทบทวนแนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 15 กันยายน 2559)
การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ตาม พรบ./ระเบียบพัสดุปี 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานด้านช่าง
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
๑. หลักการและเหตุผล
กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แจ้งว่าคณะอนุกรรมการกากับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง มีมติเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุง
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร, งานก่อสร้างทาง, งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมและงานก่อสร้างชลประทาน
ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่า 300 บาท ทัง้ ประเทศ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทาง
คานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์คานวณราคากลางงานก่อสร้างแทนตาราง Factor F ที่ประกาศใช้อยู่เดิม
ทั้งนี้ งานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจ้างผู้รับจ้าง เช่น โครงการก่อสร้าง การขุดลอกคูคลอง การทาถนน
ต้องมีการจัดทาราคากลางและข้อกาหนดโครงการ (TOR) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ต้องกาหนดขอบเขต
ขั้นตอน แผนการปฏิบัติงาน การปรับเงิน กรณีผิดต่อสัญญา ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง จึงต้องเข้าใจในกระบวนการ
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบั ติตามระเบียบงานพัสดุ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือ
ดังกล่าว รวมทั้งต้องเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ การคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ในหลักเกณฑ์การคานวณราคา กลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/16044 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558, แนวทางปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการฉบับ ปรับปรุงใหม่, เทคนิคการประมาณราคา และการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ, การใช้บัญชีค่าแรงงานและการใช้ที่มาของค่าวัสดุ เพื่อเป็นไปตามแนวทางวิธีปฏิบัติงานก่อสร้างประเภทอาคารของ
ทางราชการ, แนวทางการตอบข้อซักถามและข้อสังเกตของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป้องกันความผิดพลาดในการกาหนด
ราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง การแบ่งงวดงาน
การจ่ายเงินและการกาหนดเวลาแล้วเสร็จงานก่อสร้างของทางราชการ เป็นต้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีงาน
ก่อสร้างในความดูแลจานวนมาก ทั้งนี้เกี่ยวกับการจัดจ้างก่อสร้าง ทุกขั้นตอนสาคัญมาก เฉพาะอย่างยิ่งการจัดทาราคากลาง
งานก่อสร้าง กาหนดไว้ขั้นต้นของการจัดซื้อจัดจ้าง หากคณะกรรมการกาหนดราคากลางและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจถูกต้อง
ก็ไม่มีปัญหาหรือความเสี่ยงใด แต่หากบกพร่องในหน้าที่ จนราชการเสี ยหาย ทั้งโดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น กาหนด
ปริมาณงานเกินกว่าแบบแปลน หรือใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่าหลักเกณฑ์ราคากลางกาหนด ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ทาหน้าที่
คณะกรรมการกาหนดราคากลางและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาซึ่งควบคุม ดูแล ตัดสินใจ สั่งการ อนุ มัติ มีความเสี่ยง
ต่อการลงโทษ อาทิ ถูกเรียกเงินคืน รับผิดทางละเมิด รวมทั้งความรับผิดทางกฎหมาย ป.ป.ช. ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ขณะที่
ความเป็นจริงพบว่าการกระทาผิดส่วนใหญ่มักไม่ตั้งใจ เนื่องจากหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง กาหนด วิธีการคานวณ
ราคากลางไว้อย่างละเอียดและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด มีข้อจากัดด้าน
บุคลากรและขาดความเชี่ยวชาญ ไม่เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างในแต่ละปี ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบกฎหมายกาหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.1 เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F ฉบับใหม่ล่าสุด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 ปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ
2.๒ เพื่อให้ผู้อบรมได้ทบทวนเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติ วิธีการ หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อ สร้างของ
ทางราชการ (ฉบับล่าสุด ตามหนังสือ ว.83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560) การบริหารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทาง
การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดแก่บุคลากรในองค์กรได้

๒.3 เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรความรู้บุคลากรท้องถิ่น ให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถวางแผน
การพัฒนาได้อย่างมีทิศทาง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น
๒.4 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน เกิดการบูรณาการและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้
๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
๓.๑ นายก / รองนายก / เลขานุการนายก / ที่ปรึกษานายก
๓.๒ ประธานสภา / รองประธานสภา / สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ ปลัด / รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผอ.กอง
๓.๔ ผู้อานวยการสานัก/กองช่าง / ผอ.ส่วน / หัวหน้าฝ่ายช่าง / หัวหน้างาน
๓.๕ วิศวกร นายช่างโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโยธา ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ทุกประเภท
๓.๖ หัวหน้าส่วนการคลัง /หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนักวิชาการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่พัสดุ นิติกร ฯลฯ
๓.๗ บุคคลที่มักถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง
๓.๘ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
๓.๙ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ
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๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
๕. รูปแบบการจัดอบรม
เป็นการบรรยายให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติและซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาบรรยายและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
๖.วิทยากรในการฝึกอบรม
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. คณะทํางาน
๑. รศ.ชูเกียรติรักซ้อน
๒. รศ.สุวสิ า พัฒนเกียรติ
๓. นางสาวจุฑามาศ รักชุม
๔. บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
๕. บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯคณะ
๖. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมฯ
๗. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์
๘. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

๙. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครและชาระค่าลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม
อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือ
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : ks-training
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๘)
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๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อกาหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสื อคู่มือ กระเป๋าหนัง อาหารกลางวั นอาหารว่างเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ
สาหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม
๑๑. การชําระค่าลงทะเบียน
เมื่อสมัครแล้วกรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณที่ทาการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
“เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
รุ่นที่ ๑ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๕ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินใบนาฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนําหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ
ในวันลงทะเบียน
กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตร
ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระค่าลงทะเบียน
ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กําหนดการ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “แนวทางวิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ฉบับล่าสุด 15 มีนาคม 2560) ทบทวนแนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 15 กันยายน 2559)
การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ตาม พรบ./ระเบียบพัสดุปี 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานด้านช่าง
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร่วมกันวิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหาในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
วันที่สอง

บรรยายโดย...อาจารย์ ฐปนรรฑ์ อ่าพุทรา จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 27 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2555 (ฉบับปรับปรุงใหม่) และ ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 (ฉบับล่าสุด)
- แนวทางการปฏิบัติการตั้งงบประมาณราคาค่าก่อสร้างของทางราชการเพื่อให้สอดคล้องต่อการ
พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
- แนวทางการพิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 การทบทวน
และปรับปรุงตาราง Factor
- แนวทางและวิธีปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ที่มาของแหล่งวัสดุ ว 183 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- การแบ่งงวดเงิน-งวดงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ ตามหลักการปฏิบัติ
ของการทางานที่เป็นจริงเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารสัญญา
- การพิจารณาใช้บัญชีค่าแรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ให้ถูกต้อง
ตามแนวทางวิธีปฏิบัติว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ข้อกาหนดและวิธีการแต่งตั้งของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง และคณะกรรมการชุดต่างๆ
พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน
2560 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
วันที่สาม

บรรยายโดย...อาจารย์ ฐปนรรฑ์ อ่าพุทรา จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - อายุของราคากลางและการทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน และ การรายงานผลต่อ สตง.
กรณีผู้เสนอรายต่าสุดเสนอราคาต่ากว่าราคากลางเกิน 15%
- การบริหารสัญญาจ้างว่าด้วยเรื่องการควบคุมงานและตรวจรับงานจ้างก่อสร้างของทางราชการ
- ลักษณะงานจ้างเหมางานปรับปรุง-ซ่อมแซมแบบใดจึงจะต้องใช้ Factor F หรือค่าดาเนินการ
กาไร ภาษี
- หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามประกาศ ปปช. ทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างและ
ที่มิใช่งานก่อสร้างของทางราชการ ทั้ง 7 ประเภทมีอะไรบ้าง
- การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการงานก่อสร้างของทางราชการ (ค่า k) ตามมติ ครม.
ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับราคากลาง การบริหารสัญญา และการตรวจการจ้าง
หมายเหตุ : ๑) กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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
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หลักสูตร “แนวทางวิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ฉบับล่าสุด 15 มีนาคม 2560) ทบทวนแนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 15 กันยายน 2559)
การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ตาม พรบ./ระเบียบพัสดุปี 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานด้านช่าง
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ..............................................................................ตาบล................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหั สไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรุ่นที่สมัคร)
 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๕๑๕๓๑
 รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพฯ โทร. (๐๒) ๘๑๓๓๑๑๑
 รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง โทร. (๐๓๘) ๖๑๔๙๐๑
 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. (๐๔๕) ๒๖๔๒๗๑
 รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (๐๕๖) ๒๒๒๒๗๗
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail...................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๒. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๓. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๔. ......(รายชื่อตามเอกสารแนบ).............................................................................................................................................................
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
(...............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
การชําระเงิน
โอนเงิน : สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
หมายเหตุ: การชาระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระ
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 (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๘)

