โครงการฝึกอบรม หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และ
ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
******************************************************
๑. ชื่อหลักสูตร“โครงการฝึกอบรม หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ และระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง”
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. หลักการและเหตุผล
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างกฎกระทรวง ๗ ฉบับ ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐แล้ว ซึ่งในวันที่ ๒๓สิงหาคม ๒๕๖๐ ภายหลัง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ คณะทางานต่างๆ เกี่ยวกับ
กฎหมายลูก และการจัดตั้งต่างๆ จะดาเนินการเพื่อทากฎหมายลูกรวมทั้งสิ้น ๑๙ฉบับให้แล้วเสร็จก่อนออกประกาศ
เป็นกฎกระทรวงต่อไปซึ่งบังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งได้แก่ราชการส่วนกลางราชการส่วนภู มิภาคราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐหน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐ
,สภาหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงเป็นมาตรการที่จะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐทุก
แห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญมีการวางแผนการ
ดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิ ดความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินรวมทั้งเป็นไปตามหลักความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน
และเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้๓วิธีได้แก่วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงและตาม
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่๓กุมภาพันธ์๒๕๕๘ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e – market ) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding :e –Bidding) ซึ่งการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทาราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
เป็นขั้นตอนที่กาหนดไว้ในขั้นต้นของกระบวนการจ้างเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างของราชการ ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่จนทาให้ราชการเสียหาย เช่น กาหนด
ปริมาณงานเกินกว่าแบบแปลน ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่าหลักเกณฑ์ราคากลางกาหนดก็จะส่งผลให้ผู้ที่ทาหน้าที่
กาหนดราคากลางต้องรับผิดทางละเมิดต่อหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่างานกาหนดราคากลางเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงที่
ผู้ปฏิบัติจะได้รับโทษจากการปฏิบัติงาน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจกระทาความผิด แต่เพราะหลักเกณฑ์ราคากลางได้กาหนด

รายละเอียดการคานวณราคากลางไว้อย่างละเอียด เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนแตกต่างจากวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเดิมที่เคยถือปฏิบัติและในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีบทกาหนดโทษอาญาสาหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มี
อานาจในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องศึกษาทาความข้าใจกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ระบบคานวณราคากลางก่อสร้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักและเห็นปัญหาดังกล่าวและเห็นถึงความจาเป็นที่
บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องศึกษาทาความ
เข้าใจกับแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบหนังสือ
สั่ งการที่ เกี่ ยวข้ อง การก าหนดราคากลางงานก่ อสร้ างของทางราชการ ระบบค านวณราคากลางก่ อสร้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัด“โครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง การกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ และระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์”ขึ้นมา
๔.วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาทาความเข้าใจกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติขั้นตอนและตระหนักถึงบทกาหนดโทษอันเกิดจาก
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๔.๓ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่
ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์ก ารคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างงานชลประทานและหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๔.๔ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกาหนดราคา
กลางมีความรู้ความเข้าใจในคานวณให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
๔.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และนาหลักเกณฑ์แนวทางและวิธี
ปฏิบัติในการกาหนดราคากลางและการเปิดเผยราคากลางทั้งกรณีของงานจ้างก่อสร้างและกรณีของการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔
๔.๖ เพื่อเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มการบั งคั บใช้ กาหนดราคากลางงานก่ อสร้างของทางราชการด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๗ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันกับคณะวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.กลุ่มเป้ายหมาย
๕.๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๓ ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการส่วน/นักบริหารงานช่าง/นายช่างโยธา
๕.๔ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ / นักวิชาการพัสดุ/ เจ้าพนักงานพัสดุ /เจ้าหน้าที่พัสดุ
๕.๕ ข้าราชการ หรือพนักงาน บุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้
๕.๖ ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนส้องถิ่น
๕.๗ ข้าราชการ หรือพนักงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุญาตให้เข้าร่วม
โครงการการอบรม
๕.๘ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ
๖. จานวนผู้เข้ารับการอบรม/รุ่น
จานวนไม่เกิน ๒๐๐ คน/รุ่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกา ยน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมย์ฟลาว์เวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ&รีสร์อท จังหวัดอุบลราชธานี
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกส์ (ทาวน์อินทาวน์) จังหวัดชลบุรี

๘. งบประมาณ
๘.๑ ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓วัน (หลักสูตร ๓ วัน) เป็นเงินท่านละ ๓,๙๐๐บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
เพื่อเป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรมค่าวัสดุอุปกรณ์เ ครื่อง
เขียน สามารถเบิกได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ข้อ ๒๘ (๑)
๘.๒. ค่ าที่ พั ก ค่า เดิ น ทาง ค่า เบี้ย เลี้ ยง ผู้ เ ข้า ฝึ ก อบรมสามารถเบิ กจ่ า ยจากต้น สั งกั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและตอบข้ อซั กถามโดยวิ ทยากร ผู้ เชี่ ยวชาญ จากกรมบั ญชี กลาง ซึ่ งมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ ใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ระบบคานวณราคากลางก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผู้กาหนดระเบียบกฎหมายตลอดจนถึงหนังสือสั่ง
การและเป็นผู้ตอบหนังสือหารือ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติโดยตรง

๑๐. ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑๐.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติขั้นตอนและตระหนักถึงบทกาหนดโทษอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๑๐.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพป้องกันมิให้เกิดการถูก
ทักท้วงเรียกเงินคืนหรือมิให้เกิดคดีอาญาใดๆจากการปฏิบัติงาน
๑๐.๔ เพื่อให้ ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรม พนักงานส่ว นท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ ที่ได้รับมอบหมายรับผิ ดชอบงาน
กาหนดราคากลางหรือผู้ที่รับคาสั่งแต่งตั้งเป็น กรรมการกาหนดราคากลางได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง
๑๐.๕ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมพนั ก งานและข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาตลอดจน ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง และตลอดจน
ผู้บริหารท้องถิ่น บริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๐.๖ เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เรื่องการ
ประมาณราคากลางงานก่อสร้างงานทาง ตาม หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และ
สามารถนาไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๑๑. การรับใบประกาศนียบัตร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ทั้งหมด
๑๒.ช่องทางการสมัคร
๑๒.๑ ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัคร ได้ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓๒๐๓๒๔๕-๖ โทรสาร ๐๔๓-๒๐๓๒๖๐ คุณกันต์นพัช ๐๘๘-๕๗๒๘๘๖๘ (ID LINE:pitcha1309) คุณเกษมสิทธิ์ ๐๘๘๗๗๒๒๐๕๕ (IDLINE:K0801883322) คุ ณ สุ พ าวดี ๐๘๘-๕๖๕๙๔๙๖(IDLINE:0885659496,IDLINE:0887722044)
คุณนงลั กษณ์ ๐๘๘-๕๔๙๖๘๘๖(ID.LINE:Oilgsun)เป็นผู้ ประสานงาน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่ facebook:
https://facebook.com/IHRDKKU
๑๒.๒ การชาระค่าลงทะเบียน ดังนี้
๑) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี
๕๕๑-๔-๑๔๕๗๗-๔ ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.๑ (สพม.บช.๑)” พร้อมส่งสาเนาการโอนเงิน
หมายเลขโทรสาร ๐๔๓-๒๐๓๒๖๐ (กรณีมาจ่ายหน้างานสถาบันฯขอระบุวันที่ในการออกใบเสร็จ ณ วันที่จ่าย
จริง)
๒) หากต้องการชาระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดกรุณาแจ้งชื่อ-สกุล แก่เจ้าหน้าที่ก่อนวันอบรมตาม
กาหนดของแต่ละรุ่น

๑๓. การสารองห้องพัก
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อสารองห้องพักกับ ทางโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้าพักในการอบรมของทาง
มหาวิทยาลัย จะได้อัตราค่าที่พักในอัตราพิเศษตามที่โรงแรมกาหนดติดต่อ คุณสุภาวดี ๐๘๘-๕๖๕๙๖๙๔, (ID LINE:
0885659694)

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมย์ฟลาว์เวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ&รีสร์อท จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกส์ (ทาวน์อินทาวน์) จังหวัดชลบุรี
********************************************************

กาหนดการ
โครงการฝึกอบรม หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และ
ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

**************************************************
วันแรกของการอบรม
เวลา๑๓.๐๐–๑๗.๐๐น. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ขอบเขตการบังคับใช้
- ความหมายของการซื้อ/การจ้าง
- การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ประกาศ
- คณะกรรมการต่างๆตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
-แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market :e – market) และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e –Bidding)
ขั้นตอนวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market : e – market )
- พัสดุที่ต้องจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดทาเอกสารการซื้อหรือจ้าง/เอกสารเผยแพร่/การเสนอราคา
- คุณสมบัติผู้เสนอราคา /เงื่อนไขการเสนอราคา/ หลักเกณฑ์และสิทธิในการ
พิจารณา
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding : e –
Bidding)
- กฎกระทรวง กาหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกาหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
-กฎกระทรวง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

- กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
พ.ศ.๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์
ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ตอบข้อซักถาม
วันที่สองของการอบรม
เวลา๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

-แนวทางปฏิบัติและขอกาหนดทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ
-ความหมายวัตถุประสงค์และขอบเขตของราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
-ระเบียบและข้อกาหนดให้ต้องกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
-ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่ต้องกาหนดราคากลาง
-การแต่งตั้งองค์ประกอบอานาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
-หลักเกณฑ์ข้อมูลรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ต้องใช้ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
-คณะกรรมการและหน่วยงานกลางในการกากับดูแลการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
-มติคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
-ราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๓มีนาคม๒๕๕๕
-ภาพรวมและโครงสร้างของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
-ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อการพิจารณาเลือกใช้
หลักเกณฑ์ฯ
-หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐตามประกาศปปช.
-วิธีการจัดทาแบบฟอร์มการเปิดเผยราคากลางของปปช.
- บทลงโทษนักการเมืองท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่กรณีไม่เปิดเผยราคากลางตามกฎหมายปปช.
หลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)
-หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณราคากลางก่อสร้างงานก่อสร้างอาคาร
-หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณราคากลางก่อสร้างงานก่อสร้างทางสะพานและท่อ
เหลี่ยม
-หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณราคากลางก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทาน
-รายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
-ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
-ตารางและหลักเกณฑ์การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
-บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
-ตารางค่า Operating Cost และรายละเอียดการคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
(Unit Cost) ในงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
-ตารางค่า Operating Cost และรายละเอียดการคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(Unit Cost) ในงานก่อสร้างชลประทาน
หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)
-ความหมายและขอบเขตของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง
-ความหมายและการกาหนดค่า Factor F
-รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ประกอบเป็นค่าFactor F
-ตารางFactor F และข้อกาหนดการใช้ตารา Factor F
วันที่สามของการอบรม
เวลา๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.

บรรยายวิชาการ
หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ
-ความหมายและความสาคัญของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ
-หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯงานก่อสร้างอาคาร
-หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯงานก่อสร้างทางสะพาน
ท่อเหลี่ยม
-หลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯงานก่อสร้างชลประทาน
-แบบฟอร์มหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดสาหรับ
แต่ละหลักเกณฑ์ฯ
หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจดทารายงาน
-หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทารายงานงานก่อสร้าง
อาคาร
-หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทารายงานงานก่อสร้าง
ทางสะพานและท่อเหลี่ยม
-หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทารายงานงานก่อสร้าง
ชลประทาน
-แนวทางปฏิบัติการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
-การส่งรายละเอียดราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดาเนินการต่อในฐานะ
ฝ่ายพัสดุ
วิทยากรโดยนายบุญทิพย์ ชูโชนาค ผู้อานวยการกองการพัสดุภาครัฐ

หมายเหตุ :

***********************************************************************
-พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
-พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.
-กาหนดการโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ใบตอบรับการเข้าอบรม
หลักสูตร โครงการฝึกอบรม หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
และระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และกฎกระทรวงเกี่ยวข้อง

************************************
 ข้อมูลผู้สมัคร
สังกัด ชื่อหน่วยงาน.....................................เลขที่............หมู่............ตาบล.....................อาเภอ........................จังหวัด....................
ไปรษณีย์.................. โทร. ..................... โทรสาร......................E-mail: .......................................รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมมี
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ-สกุล.......................................................ตาแหน่ง................................โทร.......................... E-mail : ……………………
๒. ชื่อ-สกุล.......................................................ตาแหน่ง.............................โทร...................... E-mail : ……………………
๓. ชื่อ-สกุล.......................................................ตาแหน่ง.............................โทร...................... E-mail : ……………………
๔. ชื่อ-สกุล.......................................................ตาแหน่ง.............................โทร...................... E-mail : ……………………
๕. ชื่อ-สกุล.......................................................ตาแหน่ง.............................โทร...................... E-mail : ……………………
๖. ชื่อ-สกุล.......................................................ตาแหน่ง.............................โทร...................... E-mail : ……………………
๗. ชื่อ-สกุล..........(ดังเอกสารแนบ).................................
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมย์ฟลาว์เวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ&รีสร์อท จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกส์ (ทาวน์อินทาวน์) จังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน
(........................................................... )
ตาแหน่ง ......................................................
อัตราค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๕๑-๔-๑๔๕๗๗-๔ ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.๑(สพม.บช.๑)” พร้อมส่ง
สาเนาการโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร ๐๔๓-๒๐๓๒๖๐
 ช่องทางการส่งใบสมัคร : ติดต่อสอบถาม / ส่งใบได้ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓- ๒๐๓๒๔๕ โทรสาร ๐๔๓-๒๐๓-๒๖๐ คุณกันต์นพัช ๐๘๘-๕๗๒๘๘๖๘ (ID Line : pitcha1309) คุณเกษมสิทธิ์ ๐๘๘-๗๗๒๒๐๕๕
(ID Line:K0801883322) คุณสุพาวดี ๐๘๘-๕๖๕๙๖๙๔ (IDLine: 0885659694, IDLine: 0887722044) คุณนงลักษณ์ ๐๘๘๕๔๙๖๘๘๖ (ID Line:Oilgsun) เป็นผู้ประสานงาน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ facebook : https://facebook .com/IHRDKKU
*****************************************************

