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การฝึกอบรม เร่ือง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING ส าหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 8 
วนัพุธท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 17.00 น.  ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน ์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
 

หลกัการและเหตุผล 
 การใช ้MULTI-COST CODE คือ การก าหนดระบวนการท างานในแต่ล่ะขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่การประมาณราคา 
และงบประมาณในการท างาน ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ฏิบติังาน หรือผูบ้ริหารงาน สามารถควบคุมตน้ทุนในการท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถลดความเส่ียงท่ีจะผิดพลาดในการขั้นตอนการท างานไดอ้ย่างมีระบบ และประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) เห็นว่าประเทศไทยควรมีการเตรียมพร้อมคือ
การก าหนดมาตรฐานเพ่ือรองรับการเข้ามาของวิศวกรอาเซียน  ซ่ึงการน า MULTI-COST CODE  โดยน ามาตรฐาน
ต่างชาติมาประยุกติใชร่้วมกบัมาตรฐานท่ีพฒันาโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการจดัอบรม
ในหลกัสูตรน้ี นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมให้มาตรฐานการท างานของวิศวกรง่าย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใน
ขณะเดียวกนัเป็นการการเตรียมพร้อมเบ้ืองตน้ในการก าหนดรหสัเพ่ือการจดัเก็บรหสัรายการในการจดัท าราคากลางงาน
ก่อสร้าง  และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาการใชร้หสัตน้ทุนงานก่อสร้างเหมือนกนัทั้งประเทศในอนาคต 
 

วทิยากรหลกัในการอบรม 
1.  นายสุชิน สุขพนัธ์   2.   นายเสรี  ล่ิมนววงศ ์         3.  นายจกัรกริช  ธิติโสภี 

  

คุณสมบัตผิู้เข้ารับอบรม   
 ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการดา้นการเงินและดา้นการควบคุม
ตน้ทุนในระดบับริหาร  มีมุมมองดา้นการบริการเงินและค่าก่อสร้าง ทั้งท่ีเป็นวิศวกรและนกัการเงิน ในส่วนเจา้ของ
โครงการและผูรั้บเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรท่ีปรึกษาและวิศวกรดา้นราคา    
 
หัวข้อการบรรยาย  (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.) 

1. ความหมาย ความส าคัญ และการก่อสร้าง WORK BREAKDOWN STRUCTURE / WBS 
2. รหัสราคาส าหรับงานก่อสร้าง 
3. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน PRE-CONTRACT 
4. การประยุกต์ใช้รหัสราคา ขั้นตอน POST-CONTRACT 

มายเหตุ :  พกัรับประทาน ชา – กาแฟ  เวลา 10.30-10.45, 14.30-14.45 น.  
                    พกัรับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00-13.00 น 

************************* 
 
 
 

 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

โทรศพัท ์0-2184-4600-9 ตอ่ 524 (ชฎาพร) 
โทรสาร 0-2184-4662  

E-Mail : chadaporn.eit@gmail.com 
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ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดงัต่อไปนี ้    (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบตัร) 
 

ช่ือ – นามสกลุ .......................................................................เลขท่ีสมาชิกวสท ......../...................เลขท่ีสมาชิกสภาวศิวกร  .........................  
โทรศพัทมื์อถือ......................................ท่ีอยูห่น่วยงาน/บริษทั .........................................................................................................................   
เลขท่ี .......................... หมู่ท่ี .................................. อาคาร ...........................................................    ซอย  ..........................................................  
ถนน .................................................................. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .............................................  
จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรษณีย ์.................................................. โทรศพัท ์...................................................................  
โทรสาร ................................................................................................ E-mail : ................................................................................................  
ผูป้ระสานงานโดย ...........................................................................................................  โทรศพัท ์  ................................................................  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี……………………………………………………… ส านกังานใหญ่ หรือ  สาขา ………………………………… 

ค่าลงทะเบยีน  
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารวา่ง,  เอกสารบรรยาย  และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จา่ย  3% ) 

   สมาชิก วสท.      4,800  บาท 
   ราชการ, รัฐวสิาหกจิ, บุคคลทัว่ไป    5,200 บาท 

 **โปรดอ่าน**  
 
 
 
 
 
 
 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  

“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

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

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พรอ้มระบุชื่อผู้เข้าอบรม ทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 
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วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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โทรสาร 0-2184-4662  
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