CPD / CPU
18 หน่วย

การฝึกอบรมเรื่อง

Contract Administration &
Project Management”
รุ่นที่ 20

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ศุกร์ – เสาร์) เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม
อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ซ.รามคำ�แหง 39
จัดโดย
สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การฝึกอบรมเรื่อง

“Contract Administration & Project Management” รุ่นที่ 20

วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ศุกร์ – เสาร์) เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามค�ำแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
โครงการก่อสร้างทีป่ ระสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทัง้ ทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานัน้
ขึ้นกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การเริ่มต้นเตรียมการ
ทีด่ ตี งั้ แต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ท�ำให้การก่อสร้างส�ำเร็จเสร็จสิน้ ไปแล้วครึง่ หนึง่ ซึง่ สามารถ
ลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสีย่ งภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
ที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด
ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง Contract
Administration & Project Management ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และ
ประสบการณ์ ในการก่อสร้าง
กลุ่มเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

ผู้จัดการโครงการ
วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน
เจ้าของกิจการ
ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

นายสงคราม ทองนพคุณ

รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อิตัลไทยวิศวกรรม จ�ำกัด
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รายละเอียดการอบรม

ลงทะเบียน 08.30 น. - 09.00 น.

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
1. กระบวนการก่อนเซ็นสัญญา
1.1 เอกสารก่อนเซ็นสัญญา
1.2 การประชุมก่อนเซ็นสัญญา
2. การเซ็นสัญญา
3. Kick Off Meeting
4. เงื่อนไขในสัญญา
4.1 สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญา
4.2 รูปแบบทั่วไปของสัญญา
4.3 ขอบเขตงาน
4.4 การระบุราคาในสัญญา
4.5 เงื่อนไขการจ่ายเงิน
4.6 เงินประกันผลงาน (Retention)
4.7 หลักประกันสัญญา
4.8 การเปลียนแปลงงาน
4.9 การขยายเวลาสัญญางาน
4.10 บทปรับ
5. การปิดสัญญา
5.1 สรุปงานเพิ่ม งานลด
5.2 สรุปค่าปรับ และการขยายเวลาสัญญางาน
5.3 เอกสารส�ำคัญในการปิดสัญญา
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
1. เป้าหมายในการบริหารโครงการ
2. วงจรของโครงการ
3. บทบาทของผู้จัดการโครงการ
4. การวางแผนโครงการ
4.1 การวางผังองค์กรของโครงการ
4.2 การประชุมเริ่มต้นโครงการ
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5.

6.

4.3 การจัดการเวลาของโครงงาน
4.4 การจัดท�ำงบประมาณ
4.5 ตารางการเบิกจ่ายเงิน
4.6 เงินสดหมุนเวียน
4.7 การวางกลยุทธ์ในการท�ำงาน
การควบคุมโครงการ
5.1 การควบคุมงานออกแบบ
5.2 การควบคุมงานจัดซื้อ
5.3 การควบคุมงานก่อสร้าง
5.4 การควบคุมสถานะการเงิน
5.5 การควบคุมค่าใช้จ่าย
การปิดโครงการ
6.1 สรุป Deficiency List
6.2 การส่ง Final Document
6.3 ก�ำหนดวันรับมอบงานงวดสุดท้าย
6.4 ก�ำหนดจ�ำนวนวันต่อสัญญา (ถ้ามี)
6.5 ก�ำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดรับประกันความช�ำรุดบกพร่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 524 (คุณชฎาพร) E-Mail : chadaporn.eit@gmail.com
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ใบสมัคร

การฝึกบรมเรื่อง “Contract Administration & Project Management” รุ่นที่ 20
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (ศุกร์ – เสาร์) เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามค�ำแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอส�ำรองรายชือ่ เข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนชือ่ -นามสกุลตัวบรรจง เพือ่ ความถูกต้องของวุฒบิ ตั ร)

ชือ่ -นามสกุล..............................................เลขทีส่ มาชิก วสท...../...... เลขทีส่ มาชิกสภาวิศวกร ..............
โทรศัพท์มือถือ....................................E-mail: ..............................................................................
ทีอ่ ยูห่ น่วยงาน/บริษทั ...........................................เลขที.่ .........หมูท่ .ี่ ........อาคาร..................................
ซอย...........ถนน..............ต�ำบล/แขวง.............อ�ำเภอ/เขต..............จังหวัด.............. รหัสไปรษณีย.์ ......
โทรศัพท์..................โทรสาร...................ผูป้ ระสานงานโดย.................................โทรศัพท์....................
เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี................................. r ส�ำนักงานใหญ่  หรือ r สาขา ..............................
ค่าลงทะเบียน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารบรรยาย และ
วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% )

ประเภทสมาชิก
r สมาชิก วสท. เท่านั้น
r พนักงานรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียน

5,200 บาท / ท่าน
5,400 บาท / ท่าน

กรณีทว่ี ศิ วกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยกเลิกการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เนือ่ งจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กบั ลูกค้าเต็มจำ�นวน
กรณีทผ่ี ลู้ งทะเบียนแจ้งยกเลิกให้ถอื ปฏิบตั ดิ งั นี้
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำ�นวนของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกภายหลัง 7 วัน ไม่คนื เงินค่าลงทะเบียน

การชำ�ระเงิน

m เงินสด
m เช็ค
m โอนเงิน
			
			
			
			

ชำ�ระที่ อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
สาขาสุรวงศ์   
เลขที่ 147-4-32388-6
Ø ธนาคารกรุงเทพ
สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่ 162-0-09914-4
Ø ธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส�ำ เนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชอ่ื ผูเ้ ข้าอบรมทีอ่ ยูใ่ นการออกใบเสร็จ
ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662
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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail : eit@eit.or.th Homepage : www.eit.or.th

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

