
 

          
โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 10 

วันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบนัวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่          
6 กุมภาพันธ์ 2550 และให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่แทนหลักเกณฑ์เก่าโดยก าหนดให้         
มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2555 และมีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ตลอดมาจนปัจจุบัน จนเกิดผลดีอย่างยิ่งกับงบประมาณส่วนราชการต่างๆ 

คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  มีวัตถุประสงค์     
ในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อสร้างต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทันต่อหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์
แก่ประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการบรรยายในเนื้อหาแบบเร่งรัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวและมีพื้นฐาน
มาก่อนแล้ว ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 
วิศวกรที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ วิศวกร สถาปนิก ผูป้ระมาณราคา ผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง         

วิทยากร 
รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ  เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง  อาจารย์ประจ าภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
พันต ารวจเอก ดร.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม   รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 10.30 น.  ราคาค่าก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ความหมายของราคากลาง แนวทางการจัดท า

ราคากลาง 
โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง 
อนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร 
สาขาโยธา สภาวิศวกร 

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น.  รูปแบบการจัดท ารายการก่อสร้าง (Bill of Quantity) และการน ามาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง

งานอาคาร (Construction Cost Code for Building) ของ วสท. มาใช้ประกอบการจัดท า
ราคากลางงานก่อสร้าง 
โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง 
อนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร 
สาขาโยธา สภาวิศวกร 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

PDU 18 หน่วย 



 
13.00 - 15.00 น. การจัดท าราคากลางงานก่อสร้างตามพ.ร.บ.และมติล่าสุด และการพิจารณาราคาค่าวัสดุและ

ราคาค่าแรงงาน เป็นราคามาตรฐานส าหรับการคิดราคากลาง ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดท า
ราคากลาง และการรายงาน 
โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง 
อนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร 
สาขาโยธา สภาวิศวกร 

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 17.00 น. แฟคเตอร์ F และ การน าแฟคเตอร์ F มาคิดราคากลางงานก่อสร้างตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่

ล่าสุด ความหมายและการพิจารณาค่า K 
โดย    รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง 
อนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร 
สาขาโยธา สภาวิศวกร 

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 
09.00 - 10.30 น. การจัดการโครงการ  

สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและก าหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง การตรวจงานก่อสร้าง    
การตรวจรับงานงวดสุดท้าย และระบบส่งมอบโครงการก่อสร้าง 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง  

อาจารย์ประจ าภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น. ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง  การท า
สัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เก่ียวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข 
โดย พันต ำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขำม  
  รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง  การท า
สัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เก่ียวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 
โดย พันต ำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขำม  
  รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

15.05 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.20 - 16.30 น. ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง  การท า
สัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เก่ียวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 
โดย พันต ำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขำม  
  รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

 
 
 
 
 



 
ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน 
ช าระเงินก่อน 

9 มีนาคม พ.ศ.2561 
ช าระเงินหลัง 

9 มีนาคม พ.ศ.2561 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 5,500 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท 6,000 บาท 
บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 6,500 บาท 

หมายเหต ุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  

มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597   
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม           

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นท่ีสิ้นสุด 

6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม   วสท.จะคืนเงิน
ให้ท่านเต็มจ านวน 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญ

วิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC) 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 

 
 

 

 



 

          
โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 10 

วันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบนัวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

 ค่าลงทะเบียน 
ช าระเงินก่อน 

9 มีนาคม พ.ศ.2561 
ช าระเงินหลัง 

9 มีนาคม พ.ศ.2561 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 5,500 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท 6,000 บาท 
บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 6,500 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% แล้ว  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  3% 
กรณีวิศวกรรมสถานฯยกเลิกการจดัอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลกิการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง) ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4597 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.   เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร    เลขใบ กว.   

บริษัท    

เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผู้ประสานงาน :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

  ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา  กรุดเงิน  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 527  e-mail : weena@eit.or.th 
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