
     
  
 
  
 

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จัดการอบรม 
หลักสูตร “ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์”  

 
หลักการและเหตุผล 
 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 34 (1) ก าหนดให้ 
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ มีหน้าที่ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง 
สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน รวมถึง หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1367 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง การใช้งานระบบค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ก าหนดให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้งานระบบค านวณราคากลางฯ ส าหรับ
โครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565  
 
 เนื่องจาก “ราคากลาง” เป็นราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ 
ที่มีความเป็นปัจจุบัน โดยได้จากการประเมินหรือการค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและประกอบการพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคาในกระบวนการจัดจ้ างก่อสร้าง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับ การก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการปัจจุบันยังเป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการงานก่อสร้างที่จะต้อง
ก าหนดและจัดท ารายละเอียดการค านวณตามที่หลักเกณฑ์ฯ ก าหนด ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาระบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับให้ ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาการท างาน เพิ่มความสะดวก และสอดคล้อง  
กับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 
 
 
 



 
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรมหลักสูตร  
“ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการค านวณราคากลางในระบบฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และผู้ที่ เกี่ยวข้อง สามารถน าหลักเกณฑ ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้องที่ยังขาดประสบการณ์ในการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการศึกษาหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
และไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อน หรือเคยอบรมแล้วมีความประสงค์ที่จะเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อน าความรู้ 
และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับไปปรับปรุงการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
 3. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างทราบถึงหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง  
และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 4. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างสามารถน าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไปปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 5. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์  ของระบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผู้บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือผู้สนใจทั่วไป 
 
เน้ือหาวิชา 
 
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 2. ภาพรวมหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง ประกอบด้วย แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน 
 3. หลักเกณฑ์การค านวณค่างานต้นทุน ประกอบด้วย ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร ค่างาน
ต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน 
 4. หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (ตาราง Factor F) ประกอบด้วย 
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพาน 
และท่อเหลี่ยม และตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 



 
 5. หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมี 
 6. หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดท ารายงาน 
 7. แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 8. ภาพรวมการเช่ือมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government  
Procurement : e-GP) กับระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 9. การบันทึกข้อมูลการค านวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 
            ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2566 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง  
  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องพุทธรกัษา อาคารสัมมนาช้ัน 3  
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ (บางมด) 
 
วิทยากร 
 วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค านวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง
ของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอน 
ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับไปปรับปรุงการท างาน 
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 

 ค่าลงทะเบียนในหลกัสูตรเป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ราคาน้ีรวม  
เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และค่าอาหารว่าง เทา่น้ัน (ไม่รวมค่าที่พัก)  

 โอนเงินเข้าบัญชี ช่ือบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
           สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 

 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”แล้ว Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ : 
   

1. กรุณาสง่ใบสมัครกอ่นการช าระเงินเพือ่ส ารองที่นั่ง (รบัสมัครจ านวนไม่เกิน 50 ท่าน) 
2. ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อน วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2565  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ในการเข้าร่วมการอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
 
       คุณวรารักษ์  วิลัย 
      ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
       โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636  
       (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส านักวิจัยและบริการ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
 

ตารางการอบรม 

 

ก าหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตร “ระบบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” 

ระหว่างวันท่ี  11-12  มกราคม  2566 
ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (บางมด) 

 
วันพุธท่ี 11 มกราคม 2566 
 
09.00 – 10.30 น. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง 
 และประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.       ภาพรวมหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 หลักเกณฑก์ารค านวณค่างานต้นทุน  
 หลักเกณฑก์ารค านวณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (ตาราง Factor F) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. หลักเกณฑก์ารค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมี 
 และหลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจดัท ารายงาน 
14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. ภาพรวมการเช่ือมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
 Government  Procurement : e-GP) กับระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 ของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนกิส ์
 
วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2566 
 
09.00 – 10.30 น. การบันทึกข้อมลูการค านวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบค านวณราคากลาง 
 งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอเิล็กทรอนิกส ์
10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.        การบันทึกข้อมลูการค านวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบค านวณราคากลาง 
 งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.      การบันทึกข้อมลูการค านวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบค านวณราคากลาง 
 งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น.        การบันทึกข้อมลูการค านวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบค านวณราคากลาง
 งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
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ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝกึอบรม 

(Application Form) 

 
หลักสูตร “ระบบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” 

ระหว่างวันที่  11-12  มกราคม  2566 
ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

 
 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ....................................................... .................................................................................. 
ต าแหน่งงาน : ........................................................................... .....แผนก/ฝ่าย :....................................................................... 
ระยะเวลาท างาน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงาน : ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
.................................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ...................................................................... ...... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ...................................................................... 
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ...................................................... ................................ 
การศึกษาสูงสุด : ....................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................    
ข้อจ ากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
ารออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกุลผูส้มัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ O ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที่........................................................... .................... 

 
วิธีการช าระเงิน:   
 

กรุณาโอนเงนิเข้าบญัชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทศิ 
หรือแคชเชียร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ  
 

หมายเหตุ :  
 

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ ก่อนการช าระเงิน เพื่อส ารองที่นั่ง (รับสมคัรเพียงจ านวน 50 ท่าน ) 

   ช่องทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th  โทรสาร 0-2470-9636    

2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการช าระเงิน วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม  2565  มิเช่นนั้นจะถือว่าทา่นสละสิทธิ ์

   และส่งหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636       
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้น 
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
4. กรณีที่ผู้สมคัรไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิก 



 
 

แผนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ (บางมด) 
สามารถดเูส้นทางการเดินทางได้ตามลงิค์นี้ https://www.kmutt.ac.th/map-directions/ 
การเดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถน ารถมาจอดได้ที่ อาคารจอดรถ 14 ช้ัน (S 2) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
 

 


