
      
การศึกษาและดูงาน 

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  
หลักการและเหตุผล 

โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยและแห่งที่ 3 ของประเทศไทยแทนที่อาคารเดิมบริเวณข้างสวนสัตว์
ดุสิต โครงการก่อสร้างตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา บนถนนทหาร (เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โครงการได้
ริเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 สมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมจัดหาสถานที่ก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จนมีมติเลือกที่เดินราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต เป็นสถานที่ในการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  

โดยรัฐสภาแห่งใหม่ได้มีการออกแบบน้าเสนอคติและสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของไทยในอดีตผสมผสานไปกับ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง ระบบโครงสร้างทางสังคม และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุขในปัจจุบัน ผ่านทางรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่บนพ้ืนฐานทางภาษาและฉันทลักษณ์ตามอย่างสถาปัตยกรรม
ซึ่งแสดงเอกลักษณ์ทางจิตวิญญาณถึงความเป็นไทย นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดของ "สถาปัตยกรรมสีเขียว" (Green 
Architecture)  ซึ่งสร้างบนพ้ืนที่ขนาด 123 ไร่ มีเนื้อที่กว่า 424,000 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณทั้งหมดราว 12,000 
ล้านบาท สามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 5 พันคน รองรับการจอดรถได้มากกว่า 2 พันคัน ภายในอาคารประกอบไปด้วย โถง
รับรอง ส.ส. และ ส.ว., ห้องประชุมของ ส.ส. หรือที่เรียกว่า "ห้องพระสุริยัน", ห้องประชุม ส.ว. หรือที่เรียกว่า "ห้องพระ
จันทรา", โถงรัฐพิธี, พิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตย, ห้องอาหาร ส.ส., ห้องอาหาร ส.ว. ในส่วนของดาดฟ้าอาคาร ประกอบด้วย
ก้าแพงแก้วล้อมรอบส่วนเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ชาติไทย 

ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ได้จัด
บรรยายทางวิชาการและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ เพ่ือให้วิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและเรียนรู้
ประสบการณ์ แนวทางการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึงเทคนิควิธีการก่อสร้างอาคารที่มีความส้าคัญระดับชาติทางด้าน
งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจ้ากัดต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยใน
งานก่อสร้าง 

 
 
 

CPD 6 หน่วย 
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ก าหนดการ 

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 
07.30 – 08.00 น.  ลงทะเบียน ณ อาคาร วสท. 
08.00 – 09.00 น. ออกเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) 
09.00 – 12.00 น. บรรยายทางวิชาการแนวทางการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึงเทคนิควิธีการก่อสร้างอาคารที่มี

ความส้าคัญระดับชาติทางด้านงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. ดูงานโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ทางด้านงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงาน

วิศวกรรมระบบ 
16.00 – 17.00 น. เดินทางกลับ อาคาร วสท. 
 

 
 
 
 
 



ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

12 มีนาคม พ.ศ.2561 
ช าระหลัง 

12 มีนาคม พ.ศ.2561 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 1,800 บาท 2,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2,000 บาท 2,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน้าส่งหลักฐานการช้าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน  
 มาท่ี  email : weena@eit.or.th   
5. กรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ้านวนของค่าลงทะเบียน 
 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 : เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงิน     

ให้ท่านเต็มจ้านวน 

การช าระเงิน      **ไม่รับลงทะเบียนหน้าไซตง์าน ** 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
การศึกษาและดูงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

12 มีนาคม พ.ศ.2561 
ช าระหลัง 

12 มีนาคม พ.ศ.2561 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 1,800 บาท 2,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 2,000 บาท 2,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% แล้ว  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานดูงานท้ังในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดกต็าม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ้านวน 

กรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลกิการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 

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

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็นซึง่ วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นท่ีสิน้สุด 

**ไม่รับลงทะเบียนหน้าไซต์งาน ** 
(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพ่ือความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ช่ือ   นามสกุล                                

เลขท่ีสมาชิก วสท.                           เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร                               เลขท่ีใบ กว.  

บริษัท    

เลขท่ี    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต้าบล/แขวง   อ้าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :   

 เดินทางไปกับ  วสท. (พบกันที่ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 07.30 น.)    เดินทางไปเอง (พบกันที่ไซต์งาน 09.00 น.)   
 

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4597 
ผู้ประสานงาน : คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : weena@eit.or.th  

CPD 6 หน่วย 


