
 

การอบรม “การประยุกต์ใช้รหสัต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง” 
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 

ณ ห้องประชุมชัน้ 6 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูถัมภ์ 

 
หลักการและเหตุผล 
 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งฝ่าย เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จ าเป็นจะต้องใช้รหัส
ต้นทุนก่อสร้าง (Cost code) เพื่อช่วยในการจัดท างบประมาณ การคิดค้นต้นทุนราคาต่อหน่วย หรือ ท างาน เพิ่มลด
ต่างๆ บัดนี้ทาง วสท. โดยคณะกรรมการมาตรฐานต้นทุนก่อสร้าง ได้จัดท ามาฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง (พ.ศ.2555) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงควรจัดอบรม แนะน าความรู้ที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงการก่อสร้างมากขึ้น ให้สอด
รับกับการบริบทของประเทศที่จะต้องมีการแข่งขันในวิชาชีพกับต่างชาติมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้กลุ่มวิชาชีพหลักที่เป็นผู้มีบทบาท มีศักยภาพที่จะพัฒนาวงการก่อสร้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในรหัส
ต้นทุนงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เผยแพร่ กระจายรวดเร็ว 
2. เปิดโอกาสให้กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวข้องได้แลกเปลี่ยนซักถาม แสดงความคิดเห็น ด้านการใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้าง 
3. ให้ผู้เข้าสัมมนารู้และเข้าใจการประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้าง 
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
 เป็นวิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ที่สนใจในพื้นฐานการ จัดท าต้นทุนก่อสร้าง  
 

ก าหนดการ 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-09.10 น.  พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  
09.10-09.40 น. บรรยายหัวข้อ มาตรฐานต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท.  
 บรรยายโดย นายทศพร  ศรีเอ่ียม และ ผศ.ดร.วัชระ  เพียรสุภาพ 
10.40-11.10 น. บรรยายหัวข้อ มาตรฐานต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวดงาน

เตรียมการ (Expense) หมวดโครงสร้างและสถาปัตยกรรม หมวดงานก่อสร้างพิเศษ 
 บรรยายโดย  ผศ.ดร.วัชระ  เพียรสุภาพ และ ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ์ 
11.15-11.30 น.  พักรับประทาน ชา-กาแฟ 
11.30-13.00 น. บรรยายหัวข้อ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวด 

งานระบบประกอบอาคาร 
 บรรยายโดย นายศักดิ์ณรงค์  เดชระพีพงษ์ และ นายเสรี ลิ่มนวงศ์ 
13.00 -14.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 



 
 
 
14.00-15.00 น. บรรยายหัวข้อ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวด

งานตกแต่งและงานภายนอกอาคาร 
 บรรยายโดย นายสมปราชญ์  ลิขิตลือชา และผู้แทนจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 
15.00-15.15 น. พักรับประชาน ชา-กาแฟ 
15.15-16.00 น. บรรยายหัวข้อ ประโยชน์ของการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างกับการบริหารต้นทุนโครงการ 
 บรรยายโดย นายสุชิน  สุขพันธ์ และนายจักรกริช  ธิติโสภี 
16.00-16.30 น. ถาม-ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

ใบสมัคร 
การอบรม “การประยุกต์ใช้รหสัต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง” 

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมชัน้ 6 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูถัมภ์ 
 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ช่ือ – นามสกุล   ...................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท . ...........................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ...................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท . ...........................................  

ที่อยู่ )หน่วยงาน/บริษัท(  เลขท่ี……………………หมู่ที…่………………..อาคาร ………………………………………..ซอย   .....................................  

ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต .......................................................  

จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย ์................................................... โทรศัพท ์.......................................................  

โทรสาร .................................................................................................. E-mail : ...................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ..............................................................................  โทรศัพท์   .................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  .........................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา .............................................  
อัตราค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.       2,800  บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป  3,000  บาท/ท่าน 

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

 

 
 
 
 
การช าระเงิน 

เงินสด  ณ ที่ท าการสมาคม   
เช็ค        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส ์ เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ:     กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จ  
       ส่งมาทีแ่ฟกซ์ 0-2184- 6624   หรือ e-mail: chadaporn.eit@gmail.com 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่:   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โทร .02-184-4600 ต่อ  524 (คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม) 

         (หรือ e-mail: chadaporn.eit@gmail.com 
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