โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
หลักสูตร“การกาหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้าง
และการบริหารโครงการก่อสร้าง”

๑. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ยั ง ประสบปั ญ หาการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ
อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วน ยังมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่ชัดเจนลุ่มลึกหรือไม่ถูกต้อง อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ หารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตของงาน (TOR)
การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง แนวทางปฏิบัติและข้อกาหนดในการกาหนดราคา
กลางและราคาอ้างอิงพัสดุ การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุ และการบริหารโครงการก่อสร้างตั้งแต่ กระบวนการ
เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานมีขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และหนังสือเวียนค่อนข้างมาก
จึงก่อให้เกิดความสับสนและยุ่งยากในการทาความเข้าใจ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับประกอบด้วยผู้ขอซื้อ
ขอจ้าง ผู้กาหนด TOR/Spec ราคากลาง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับและผู้อนุมัติ ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่ างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบแบบแผน มาตรฐาน และสอดคล้องกับ
กฏหมาย ข้อบังคับ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกาหนดและไม่มีความเสี่ยงทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง มหาวิทยาลัย
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
จากเหตุผลดังกล่าวส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ภายใต้หลักสูตร “การกาหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้าง และการบริหารโครงการ
ก่อสร้าง” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนสามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากวิทยากร ไปปฏิบัติงานในหน้าที่รวมถึงภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบกฏเกณฑ์ในการจัดทาขอบเขตของงาน การจัดทาราคากลาง และการ
บริหารโครงการก่อสร้างทั้งโครงการ
๒.๒ เพื่อให้ ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถทราบกระบวนการและดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้อง
ในการจัดทาขอบเขตของงาน ราคากลาง การออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การประมาณการราคาในขั้นต้น
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดาเนินการตามข้อกาหนดในการแต่งตั้ง องค์ประกอบ และภารกิจ
ของคณะกรรมการได้อย่างถูกต้อง

๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๐๐ คน
ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกาหนดขอบเขตของงาน/ราคากลาง ผู้ควบคุมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4. วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา

5. ขอบเขตเนื้อหา
4.1 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติฯ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แนวทางการพิจารณาแยกงานจัดซื้อและจัดจ้าง
4.2 ข้อกาหนด และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การประมาณการราคา
ค่าก่อสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา BOQ.
4.3 ข้อกาหนด และแนวทางปฏิบัติในการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ การกาหนดราคากลางและราคาอ้างอิงพัสดุ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
4.4 สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) งานก่อสร้างอาคาร การ
คานวณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost หรือ Factor F งานก่อสร้างอาคาร)
4.5 หลักเกณฑ์การคานวณค่าครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร
4.6 การบริหารสัญญา การตรวจรับและการควบคุมงานก่อสร้าง
4.7 แนวทางปฏิบั ติใ นการรั บ ส่ว นแถมพิเ ศษ ส่ว นชดเชย ส่ วนสนับ สนุนเพิ่ม เติ มจากที่ก าหนดไว้ใ น
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
4.8 การปรับปรุงแก้ไขสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
6. ระยะเวลาและสถานที่ จานวน 2 วัน
วันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. วิทยากร : นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
- อดีตผู้อานวยการสานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการราคากลาง และคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- คณะทางานจัดทาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้านครหลวง

กาหนดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
หลักสูตร “การกาหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง”
วันที่ 9 – 10 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*******************************
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.
เปิดการอบรม โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
09.15 – 10.30 น.
บรรยายโดย นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
- ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง ตามพรบ. หนังสือเวียน และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางการพิจารณาแยกงานจัดซื้อและจัดจ้าง
- ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพรบ.
10.30 – 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
- ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
- ข้อปฏิบัติในการกาหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และงานฐานราก
ในการจ้างก่อสร้าง
- แนวทางปฎิบัติในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างในชั้นต้นโดยผู้ออกแบบ
- ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(BOQ.)
- ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติในการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- แนวทางปฏิบัติในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกาหนดผลงาน
- หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาการกาหนดผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
- การกาหนดราคากลางและราคาอ้างอิงพัสดุ ตามพรบ.
- ข้อกาหนดในการสืบและใช้ราคาพัสดุเป็นราคากลาง
- ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติในการประกาศเปิดเผยราคากลางพัสดุตามพรบ.
14.30 - 14.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.
- การบริหารสัญญา การตรวจรับและการควบคุมงานก่อสร้าง
- หน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง
- การแต่งตั้งและภารกิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
- แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน

- การปรับปรุงแก้ไขสัญญา ค่าปรับ การงดหรือลดค่าปรับ และการขยายเวลา
ทาการตามสัญญาหรือข้อตกลง
- การยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
- การดาเนินการเกี่ยวกับการรับประกันความชารุดบกพร่อง
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
09.00 – 10.30 น.
- ขอบเขตราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
- ข้อกาหนดในการแต่งตั้ง องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
- ข้อกาหนดและแนวทางการแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- แนวทางปฏิบัติในการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน
- ข้อมูล รายละเอียด และเอกสารที่จาเป็นสาหรับการคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
- เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ข้อกาหนดในการเลือกใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
10.30 – 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
- ภาพรวมและกระบวนการในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)
งานก่อสร้างอาคาร
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้างอาคาร
(Indirect Cost หรือ Factor F งานก่อสร้างอาคาร)
- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ งานก่อสร้าง
14.30 – 14.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.
- สาระสาคัญของหลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทา
รายงานตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
- หลักเกณฑ์การคานวณค่าครุภัณฑ์ ในงานก่อสร้างอาคาร
- แนวทางการประกาศ ใช้ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ตอบข้อซักถาม
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประวัติวิทยากร
ชื่อ
การศึกษา

นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
1. ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ)
2. เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางานและประสบการณ์
1. ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ผู้อานวยการกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. ฝ่ายเลขานุการ ในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการกากับการจัดซื้อจัดจ้าง (Super Board)
4. เลขานุการ ในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) คณะกรรมการกากับและตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
คณะอนุกรรมการกากับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และคณะทางานจัดทา
และปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
5. กรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน คณะกรรมการสิทธิพิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุธนาคารออมสิน
หน้าที่และความรับผิดชอบปัจจุบัน
1. อนุกรรมการในคณะกรรมการราคากลาง และคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง
3. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานด้านการพัสดุ สานักงานศาลยุติธรรม
4. คณะทางานจัดทาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
5. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้านครหลวง

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “การกาหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารโครงการก่อสร้าง”
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงาน ..............................................................
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5

หมายเหตุ :
1. กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังส่วนพัสดุ ภายในวันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563
ผ่านระบบ e-Office หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 3732 (รัตนาพร ทศพล) 3736 (สุพัตรา มีแสง)
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกาหนดขอบเขตของงาน ราคากลางพัสดุ ราคากลาง
งานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จานวน 100 คนเท่านั้น
3. ส่วนพัสดุดูแลอาหารว่างและอาหารกลางวัน
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 3737 (วลีรัตน์ กองสวัสดิ์)

