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หลักการและเหตุผล

การใช้ MULTI-COST CODE คือ การก�ำหนดระบวนการท�ำงานในแต่ล่ะขั้นตอน เพื่อน�ำ
ไปสู่การประมาณราคา และงบประมาณในการท�ำงาน ซึ่งจะท�ำให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผูบ้ ริหาร
งาน สามารถควบคุมต้นทุนในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสีย่ งทีจ่ ะผิด
พลาดในการขัน้ ตอนการท�ำงานได้อย่างมีระบบ และประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เห็นว่าประเทศไทยควร
มีการเตรียมพร้อมคือการกำ�หนดมาตรฐานเพื่อรองรับการเข้ามาของวิศวกรอาเซียน ซึ่ง
การนำ� MULTI-COST CODE โดยนำ�มาตรฐานต่างชาติมาประยุกติใช้ร่วมกับมาตรฐานที่
พัฒนาโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดอบรมในหลักสูตรนี้
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มาตรฐานการทำ�งานของวิศวกรง่าย และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในขณะเดียวกันเป็นการการเตรียมพร้อมเบื้องต้นในการกำ�หนดรหัสเพื่อการจัดเก็บ
รหัสรายการในการจัดทำ�ราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาการใช้รหัส
ต้นทุนงานก่อสร้างเหมือนกันทั้งประเทศในอนาคต
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงิน
และด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร มีมมุ มองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้าง ทัง้ ทีเ่ ป็น
วิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษา
และวิศวกรด้านราคา
วิทยากร

1. นายสุชิน สุขพันธ์
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2. นายเสรี ลิ่มนววงศ์

3. นายจักรกริช ธิติโสภี

การอบรมเรื่อง

COST CONTROL FOR LARGE BUILDING
PROJECT” รุ่นที่ 8
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หลักการและเหตุผล

		 ปัจจุบันการเก็บข้อมูลต้นทุนการก่อสร้างส�ำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานในการ
เก็บต้นทุนค่าก่อสร้างในรูปรหัสต้นทุนราคา ท�ำให้เกิดความสับสนในการท�ำงานทั้งในวิธีการ
และค�ำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เรียกกันส�ำหรับงานทางด้านการควบคุมราคาเป็นอย่างมาก ท�ำให้การ
สื่อสารและการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวอยู่ในวงแคบจนแทบจะไม่มีคนให้ความส�ำคัญทั้งที่เป็นเรื่อง
ส�ำคัญ ซึ่งขณะนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในประบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับสมาคม
วิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ และรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน โดยได้จัดท�ำ
มาตรฐานรหัสต้นทุนค่าก่อสร้าง 2012 (งานอาคาร) แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผย
แพร่ วสท. มีความเห็นว่าควรจะได้มีการจัดอบรมเรื่อง Cost Control for Large Building Project
ขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนกับวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง และได้ซักถามวิธีการด�ำเนินการ การปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยวิทยากรที่
มากประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการและการควบคุมงบประมาณทั้งในแง่เจ้าของโครงการ
และผู้รับจ้าง
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงิน
และด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร มีมมุ มองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้างระดับสูง
ทัง้ ทีเ่ ป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผูร้ บั เหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่
ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา
วิทยากร

1. นายสุชิน สุขพันธ์

2. นายเสรี ลิ่มนววงศ์

3. นายจักรกริช ธิติโสภี
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ก�ำหนดการสัมมนา
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

(ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)
1. ความหมาย ความสำ�คัญ และการก่อสร้าง WORK BREAKDOWN STRUCTURE / WBS
2. รหัสราคาสำ�หรับงานก่อสร้าง
ความจำ�เป็นในการใช้รหัสราคาหลายรหัส
รหัสราคาแบ่งเป็น สามประเภท คือกำ�หนดตาม วัตถุประสงค์และผลิตภัณฑ์
กำ�หนดตามส่วนของอาคาร และกำ�หนดตามตำ�แหน่งของงาน
ตัวอย่างรหัสราคาประเภทต่างๆ ที่ใช้กันทั่วโลก
รหัสราคาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
รหัสราคาของบริษัทคอสท์เพอร์เฟคจำ�กัด
3. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน PRE-CONTRACT
การใช้รหัสราคาตามขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้าง
(PLANNING, PROGRAMMING, DESIGN, CONSTRUCTION & OPERATION)
การประมาณราคา โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถต่อเชื่อมถึงกันได้ ทำ�ให้สะดวกในการ
วิเคราะห์ราคา และการแยกสัญญา
การวิเคราะห์ราคาเพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยสามารถเปรียบเทียบราคาตาม WBS
และเรียงบรรทัดได้
การวิเคราะห์ราคาเพือ่ การทำ� VALUE ENGINEERING (การหาส่วนทีร่ าคาสูงผิดปกติ
เพื่อนำ�มาพิจารณาใหม่)
การวิเคราะห์ราคาเพื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้ทำ�มาแล้ว ในรูปแบบต่างๆ
การแยกงานออกเป็นหลายสัญญา
การแยกรายละเอียดปริมาณและราคา กรณีเจ้าของต้องการจัดซื้อวัสดุบางส่วน
การแยกรายละเอียดปริมาณและราคา ตามความต้องการของเจ้าของงาน
4. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน POST-CONTRACT
รายจ่ายเงินค่าก่อสร้างรายเดือน
การวิเคราะห์งานเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่น วิเคราะห์เป็นภาพรวมทั้งโครงการ
หรือเฉพาะรายสัญญา
การรวมงานเปลี่ยนแปลงเข้ากับงานเดิมตามสัญญา
การจัดทำ�ราคาต่อหน่วยพื้นที่ตามความต้องการ (SHARE COST)
การจัดทำ�รายงาน ตามรูปแบบที่แต่ละฝ่ายต้องการ
หมายเหตุ : พักรับประทาน ชา-กาแฟ เวลา 10.30-10.45, 14.30-14.45 น.
			
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น
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วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00 น.

1. ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง เช่น การก�ำหนดหมวดหมู่งานสากล CSI FORMAT, UNIFORMAT II, RICS, มาตรรหัสต้นทุนค่าก่อสร้าง วสท. 2012 (งานอาคาร) และประสบการณ์การใช้งานแต่ละ
ประเภท การคิดพื้นที่เพื่อหาราคาต่อหน่วย ส่วนประกอบของราคาต่อหน่วย เป็นต้น
2. การควบคุมค่าก่อสร้างแบบต่างๆ ที่ส�ำคัญ พร้อมเทคนิคในการน�ำไปใช้งานกับงานอาคาร เรียนรู้ถึงข้อผิด
พลาดที่พบบ่อย ทางเลือกในการควบคุมค่าก่อสร้าง ในรูปแบบต่างๆ ในสากลพร้อมแนวทางประยุกต์แบบ
ไทยไทย ท่านจะรู้จักกับเทคนิค  
COST VALUE COMPARISON / CVC
COST VARIANCE

EARNED VALUED METHOD / EVM

BUDGET
COMMITTED/CONTRACTED
FORECAST AT COMPLETION
VARIATION STATUS

CHANGED TYPE
COST REMAIN
PAID BY OTHERS

3. COST VARIATION II KEY WORD เรียนรู้ ทบทวนเทคนิคในการควบคุมงานเปลี่ยนแปลง            งาน
เพิ่มลด การใช้ราคาเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลก�ำไรสูงสุดขององค์กร เรียนรู้เพื่อทราบวิธีการ
ควบคุมการเบิกจ่ายงานเปลีย่ นแปลง การเตรียมเอกสาร  การจัดระบบงานเพือ่ รองรับงานเปลีย่ นแปลง รูจ้ กั
เทคนิคการใช้ และศัพท์ต่างๆ

4. เรียนรูถ้ งึ เทคนิค ของ COST CONTROL EQUATION เพือ่ ให้สามารถน�ำไปใช้ได้ในองค์กรทัง้ ส่วนงานของ
เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และในฐานะวิศวกรควบคุมราคา(COST ENGINEER)
ในมุมมองของเจ้าของโครงการ
ในมุมมองของผู้รับจ้างก่อสร้าง
5. เรียนรูถ้ งึ วิธกี ารด�ำเนินการงานเปลีย่ นแปลงโดยเจ้าของงานเพือ่ ให้ครอบคลุมสัญญา มิใช่เป็นการออก
ค�ำสั่งงานเปลี่ยนแปลงซ�้ำซ้อนงานในสัญญา ทราบถึงขั้นตอนในการด�ำเนินการ
การออกค�ำสั่ง
การด�ำเนินการ
การอนุมัติงานเปลี่ยนแปลง และการออกใบรับรองงานเปลี่ยนแปลง
6. เรียนรูถ้ งึ วิธกี ารด�ำเนินการจัดการเก็บข้อมูลและเบิกจ่าย งานเปลีย่ นแปลงในฐานะผูร้ บั เหมาเพื่อให้
ครอบคลุมสัญญา มิใช่เป็นการออกค�ำสั่งงานเปลี่ยนแปลงซ�้ำซ้อนงานในสัญญาทราบถึงขั้นตอนในการ
ด�ำเนินการการด�ำเนินการงานเปลี่ยนแปลงโดยผู้รับเหมา
การรวบรวมค�ำสั่งงานเปลี่ยนแปลง
การด�ำเนินการ เพื่อคิดราคางานเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของงานเปลี่ยนแปลง
การปรับงบประมาณเพื่อใช้ควบคุมบริหารงานโครงการ
7. การปรับระบบองค์กร/บุคลากรเพื่อการควบคุมราคา
การปรับระบบ
การปรับบุคลากร
8. เรียนรู้ถึงปัญหาที่เจอบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะเจ้าของโครงการ
9. เรียนรู้ถึงปัญหาที่พบบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะผู้รับเหมา
พร้อมนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรมและสามารถน�ำความรู้ในการอบรมไปใช้ในการท�ำงานจริง ทาง
วสท. จึงได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ดา้ นด้านงานการควบคุมราคา ทัง้ ส่วนเจ้าของโครงการและผูร้ บั เหมาเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเตรียมค�ำถามและปัญหาที่เจอในการท�ำงานควบคุมราคาจริง มาวิเคราะห์และบอกแนวทาง
การแก้ปัญหาเพื่อให้การอบรมได้ประโยชน์จริงและผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการอบรมพร้อมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ตลอดจนซักถามเพื่อแก้ข้อสงสัยที่มี  

หมายเหตุ : พักรับประทาน ชา-กาแฟ เวลา 10.30-10.45, 14.30-14.45 น.
			
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น
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ใบสมัครการอบรม
**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน (บริษัท / บ้าน)
เลขที่อาคาร
ถนน
จังหวัด
โทรสาร
ชื่อผู้ประสานงานโดย
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
ค่าลงทะเบียน

เลขที่สมาชิก วสท.

เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร

ชั้น
หมู่ที่
ซอย
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์.
โทรศัพท์
E-mail:
มือถือ
โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)
ส�ำนักงานใหญ่  หรือ

สาขา

การใช้ Multi-Cost Code ในงาน Cost Engineering ส�ำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 7 (วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561)

หลักสูตร

สมาชิก วสท.
ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป

ราคา
4,800  บาท
5,200  บาท

Cost Control for Large Building Project รุ่นที่ 8 (วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561)

หลักสูตร

สมาชิก วสท.
ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป

ราคา
4,800  บาท
5,200  บาท

หมายเหตุ : วสท. ได้รบั ยกเว้นการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยร้อยละ 3 ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% อัตรารวมค่าเอกสาร และอาหารว่าง น�ำ้ ชา กาแฟ กรณีที่
เรียนไม่ 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเว้นการออกวุฒบิ ตั รรับรอง ส�ำหรับผูเ้ ข้าอบรมทีช่ ำ� ระค่าลงทะเบียนในราคา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทัว่ ไป
ท่านจะได้สทิ ธิป์ ระโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท. 1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (ส�ำเนาบัตรประชาชน และส�ำเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกร หรือ ส�ำเนาวุฒกิ ารศึกษา) เพือ่ แจ้งความจ�ำนงในการใช้สทิ ธิโ์ ดยสมบูรณ์ ภายในวันทีจ่ ดั อบรมเท่านัน้
***ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

                        

1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำ�นวน
2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำ�ระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำ�นวนของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา  ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
**แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่
				

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เลขที่ 487 ซ.รามคำ�แหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร โทรสาร 0-2184-4662 E-mail : chadaporn.eit@gmail.com

การช�ำระเงิน
¦ เช็ค สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
¦ โอนเงิน เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชือ่ บัญชี “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
		
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขบัญชี 045-2-03026-1
		
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์
เลขบัญชี 147-4-32388-6
		
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์
เลขบัญชี 162-0-09914-4
(กรณีโอนเงินกรุณาส่งแฟ็กซ์สลิปในการโอนเงินพร้อมระบุชอื่ ผูเ้ ข้าร่วมงาน และชือ่ งาน พร้อมทีอ่ ยูใ่ นการออกใบเสร็จรับเงินด้วย

โทรสาร 0-2184-4662 E-mail:chadaporn.eit@gmail.com

