
การสัมมนา
การใชนวัตกรรมโครงสรางเหล็ก เพื่อลดตนทุนและสรางมูลคาเพิ่มใหกับงานกอสราง

ระหวางวันท่ี 30-31 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ดวยปญหาการขาดแคลนแรงงานในปจจุบัน สงผลใหการเลือกใชโครงสรางเหล็กซึ่งเปนระบบโครงสรางที่

สามารถผลิตมาจากโรงงานและยกประกอบติดตั้งที่หนางานไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไมสิ้นเปลืองแรงงานกอสราง เปนที่
นิยมมากข้ึน แตอยางไรก็ดีผูประกอบการและผูใชงานโครงสรางเหล็กก็มักพบเจอกับปญหาดานตนทุนคากอสรางที่สูง
กวางานกอสรางดวยระบบอ่ืน ๆ ทั่วไป

ปญหาดังกลาว เปนที่ตระหนักในกลุมผูประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ นวัตกรรมตาง ๆ จึงไดถูกพัฒนาข้ึน
ตามลําดับเพ่ือสรางประโยชนใหเกิดข้ึนแกผูใช เชน การพัฒนาวัสดุเหล็กกําลังสูง การพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กเพ่ือลด
ตนทุน ตลอดจน ระบบโครงสรางเหล็กที่สามารถกอสรางไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ ประหยัดตนทุนคากอสราง ลด
คาใชจายในการบํารุงรักษา รวมไปจนถึงผลิตภัณฑที่สามารถใหคุณคาในเชิงสถาปตยกรรม สรางภูมิทัศนที่นาดึงดูด
ใหกับเจาของอาคารในขณะที่สามารถอํานวยความปลอดภัยแกผูใชงานอาคารไดเปนอยางดี

งานสัมมนาในหัวขอ “การใชนวัตกรรมโครงสรางเหล็ก เพ่ือลดตนทุนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับงานกอสราง” นี้
จะนําเสนอถึงแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมเหล็กโครงสราง วิธีการคํานวณออกแบบ ขอดีและขอจํากัดที่ควร
พิจารณา เพ่ือใหวิศวกรผูออกแบบ และผูใชงาน จะสามารถเลือกใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม ตรงกับความตองการ
ตอไป

กําหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-10.30 น. ภาพรวมผลิตภัณฑนวัตกรรมสําหรับงานโครงสรางเหล็ก

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 10.45-12.15 น. ผลิตภัณฑเหล็กสําหรับการตานแผนดินไหว และมาตรฐานการออกแบบตานทานแผนดินไหว

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โดย รศ.ดร.ปยะ โชติกไกร อนุกรรมการสาขาโครงสรางเหล็ก วสท.

เวลา 12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.15-14.45 น. การจัดการเพ่ือลดตนทุนใหกับงานกอสรางดวยโครงสรางเหล็ก

โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม อนุกรรมการสาขาโครงสรางเหล็ก วสท.
เวลา 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 15.00-16.30 น. ระบบโครงสรางเหล็ก Pre-Engineered Building (PEB)

โดย คุณอภิชาต  บุญนาค



วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-10.30 น. การใช้งานเหล็กรูปพรรณรีดร้อนกําลงัสงู และ การออกแบบ Cellular beam

โดย ผูแทน บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด.แอสโซซิเอทส จํากัด
เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 10.45-12.15 น. การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ึนรูปเย็น

โดย ผูแทน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด
เวลา 13.15-14.45 น. การออกแบบโครงสร้างเหล็กชว่งยาว โดยใช้เหล็กรูปพรรณรีดร้อนกําลงัสงู

โดย ผูแทน บริษัท ออเรคอนคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
เวลา 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 15.00-16.30 น. การออกแบบเสาทอเหล็ก และเสาทอเหล็กกรอกคอนกรีต

โดย ผศ.ดร.กิจพัฒน ภูวรวรรณ อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสรางเหล็ก วสท.

สอบถามรายละเอียดไดท่ี คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ
โทรศัพท หมายเลข 0-2184-4600-9 ตอ 510
E-mail: runglawan@eit.or.th



ใบสมัคร การสัมมนาเรื่อง
“การใชนวัตกรรมโครงสรางเหล็ก เพื่อลดตนทุนและสรางมูลคาเพิ่มใหกับงานกอสราง”

ระหวางวันท่ี 30-31 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสรางเหล็ก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.)

1.ชื่อ-สกุล........................................................................................................เลขสมาชิก.........................
2.ชื่อ-สกุล........................................................................................................เลขสมาชิก.........................
บริษัท/หนวยงาน.......................................................................................................................................
เลขที่.........................หมู...................ซอย.................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด..............................................................................รหสัไปรษณีย....................................................
โทรศัทพ..............................................................โทรสาร..........................................................................
E-mail ………………………………………………………………………………………….............................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................................. สาขา  สํานักงานใหญ

อัตราคาลงทะเบียน
จายภายในวันที่ 24 ส.ค. 61 จายหลังวันที่ 24 ส.ค. 61

สมาชิก วสท.  3,500 บาท  4,000 บาท
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4,000 บาท  4,500 บาท
บุคคลทั่วไป  4,500 บาท  5,000 บาท

หมายเหตุ อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และไดรับการยกเวนภาษี หัก ณ ที่ จาย 3%

การชําระเงิน
เงินสด ชําระเงินสดที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟตขวามือ)
เช็คสั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงินเขาบัญชี เงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี  140-2-30221-6 หรือ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส เลบที่บัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินแลวกรุณาแฟกซใบโอนมาที่ วสท. โทรสาร 02-184-4662
หรือ E-mail : runglawan@eit.or.th โดยระบุโครงการ ชื่อผูเขารวม ที่อยูที่จะออกใบเสร็จใหชัดเจน)



ขอปฏบิัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศและไดชาํระเงินคาลงทะเบยีนกอนลวงหนา ดังน้ี

กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจาํนวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน  30 วัน คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน 15 วัน คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน 7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน


