กำหนดการจัดอบรมหลักสูตร
การตรวจการจางและการควบคุม

งานกอสรางงานทาง

วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561
ณ หองกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

วันจันทรที่ 11 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.00 น.

วิทยากรบรรยาย
13.00 -16.00 น.
วิทยากรบรรยาย

พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจาง และบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- รายละเอียด พรบ.การจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวของ กับการจัดซื้อจัดจางการควบคุมงานกอสรางและการตรวจการจางงานกอสรางทาง
- ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการดำเนินงานตามพรบ.การจัดซื้อจัดจาง และบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานบัญชี และการคลังภาครัฐ กรมการบัญชีกลาง
การตรวจการจางงานกอสราง
- รายละเอียดของสัญญาจางเหมากอสราง การตรวจการจาง ระเบียบ วิธขี น้ั ตอน แนวทางการปฏิบตั งิ าน
และกรณีศึกษา
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานบัญชีและการคลังภาครัฐ กรมการบัญชีกลาง

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.00 น.
วิทยากรบรรยาย
13.00 -16.00 น.
วิทยากรบรรยาย

การสำรวจและออกแบบงานทาง
- หลักเกณฑและวิธีการในการสำรวจและออกแบบงานถนน
คุณบุญธรรม ไกรศรศรี สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
คุณนิวัฒน สุรโชติเกรียงไกร สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
การสำรวจและออกแบบงานสะพาน
- หลักเกณฑและวิธีในการสำรวจและออกแบบงานสะพาน
คุณวิโรจน คงแกว สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
09.00 -12.00 น.

วิทยากรบรรยาย
13.00 -16.00 น.
วิทยากรบรรยาย

การคำนวณราคากลางงานกอสรางงานทาง
- ระเบียบ วิธีการ และหลักเกณฑในการคำนวณ ราคากลางงานกอสราง
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานบัญชี และการคลังภาครัฐ กรมการบัญชีกลาง
การจัดทำงบประมาณ และการวางแผนโครงการ
- การวิเคราะหและการวางแผนโครงการกอสรางถนนและสะพาน
- การจัดทำแผนรายประมาณการในการกอสรางถนนและสะพาน
คุณโอภาส ถาวร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7 (ราชบุร)ี กรมทรัพยากรน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
09.00 -12.00 น.
วิทยากรบรรยาย
13.00 -16.00 น.
วิทยากรบรรยาย

แนวทางการควบคุมงานตามสัญญาโครงการงานกอสราง
- ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ และกระบวนการในการควบคุมงานกอสรางถนนและสะพาน
นายคมกฤต ดีจังวิภาค ผูอำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง
นายชุมพล ทองมาก สำนักกอสรางทางที่ 1 กรมทางหลวง
การควบคุมคุณภาพวัสดุในการกอสราง
- ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ และกระบวนการในการควบคุมคุณภาพวัสดุในการกอสรางถนนและสะพาน
คุณกิตติชัย ศรีโยธา ผูอำนวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม สำนักทางหลวงที่ 15
(ประจวบคีรีขันธ) กรมทางหลวง

วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561
09.00 -14.30 น.

วิทยากรบรรยาย
14.30 -16.00 น.
วิทยากรบรรยาย
หมายเหตุ

การซอมแซมและบำรุงรักษาถนน
- ลักษณะความเสียหาย และปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการกอสรางถนน
- การดูแลบำรุงรักษาถนนและสะพาน
- งานบำรุงปกติ
- งานบำรุงตามกำหนดเวลา
- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
นายจอมปวีร จันทรหิรัญ รองผูอำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
นายสุนทร แกวศรีใส ผูอำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง
นายชิงชัย จันทรเปลง รองผูอำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 กรมทางหลวง
การตรวจสอบ และคำนวณเงินเพิ่มหรือลดเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
นายอารักษ ศรีพงศ วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เวลา 10.30 -10.45 น. และ 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ใบสมัคร
(ไดรับหนวยพัฒนาวิชาชีพ (CPD) 45 หนวย)
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................................
ตำแหนง...................................................................... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร (ถามี)..................................................
หนวยงาน ......................................................................................................................................................................
เลขที่............... หมู..........ซอย.............................................. ถนน.................................................................................
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต.......................................................................................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท...........................................................................
โทรสาร.........................................E-Mail.......................................................................................................................
กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจน
คาลงทะเบียน 15,000.- บาท
13,500.- บาท (เมื่อชำระกอน 31 พฤษภาคม 2561)
(ราคานี้รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารวาง และอาหารกลางวัน)

การชำระเงินคาลงทะเบียน
( ) เงินสดชำระหนางาน
( ) โอนเขาบัญชี “โครงการวิศวกรอาสา” เลขที่บัญชี 037-7-04433-4 ประเภทสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรณีโอนเงิน กรุณาสงเอกสารการโอนเงินพรอมระบุชื่อผูอบรม
และที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงินมาที่โทรสารหมายเลข 0-2470-8302
สนใจสมัครเขารวมการอบรมหรือสอบถามรายละเอียดไดที่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 โทรศัพท 0-2470-8304, 089-412-7769
โทรสาร 0-2470-8302 อีเมล jirawanong@hotmail.com หรือ sopita.dar@kmutt.ac.th

