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งานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพแีห่งชาติ คร้ังที ่5 

 (5th Thai Geotechnical Conference) 
 
 

ระหวา่งวนัท่ี 13-14 กนัยายน 2561  
ณ หอ้ง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol 

 
จดัโดย คณะอนุกรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 
 และ Thai Geotechnical Society (TGS) 

 
 
 

สนบัสนุนโดย 

Thai Geotechnical Society (TGS) 

The Engineering Institute of Thailand 

Professor Dr. Chai Muktabhant Foundation 

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 

Association of Geotechnical Society in Southeast Asia 
Thailand underground & Tunnelling Group 
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หลกัการและเหตุผล 
งานแสดงเทคโนโลย ีและการประชุมวศิวกรรมปฐพแีห่งชาติ (TGC 2018) ท่ีจดัข้ึนคร้ังน้ีถือไดว้า่เป็นงานแสดงและ
ประชุมท่ีทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) ตั้งใจทุ่มเทให้เกิดข้ึนเป็นงานส าคญั
ประจ าปีทางวศิวกรรมปฐพี โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคสมยัใหม่ปัจจุบนั จากบริษทัก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ บริษทัท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญ และ วิศวกรอาวุโส ท่ีมาจากทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เผยแพร่ ความรู้ ประสบการณ์ และขอ้ผิดพลาดท่ีส าคญัจากการท างานท่ีเกิดข้ึนจริงในภาคสนามและจากงานวิจยั 
ออกมาตีแผ่ผา่นการน าเสนอจากบุคคลและบริษทัต่างๆ งานแสดงและประชุมคร้ังน้ียงัเป็นเวทีท่ีจะเปิดโอกาสใน
การรับฟังการเสนอขอ้คิดเห็นต่อการท างานในวงการวชิาชีพวศิวกรรมปฐพี 

งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ (TGC) จะจดัต่อเน่ืองในการให้ความรู้และ เป็น
บรรทดัฐานใหม่ของงานแสดงและประชุมท่ีวศิวกร สถาปนิก นิสิต นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป จะสนใจติดตามและ
เขา้ร่วมงานดงักล่าว เพื่อเสริมสร้างความเขม็แขง็ดา้นวศิวกรรมปฐพีและงานฐานรากใหก้บัประเทศไทยต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นวศิวกรรมปฐพีในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไป 
2. เพื่อน าเสนอมาตรฐานการท างานดา้นต่างๆ ต่อวศิวกรปฐพี และ เปิดรับฟังขอ้คิดเห็น 
3. เพื่อน าเสนอความรู้และเทคนิควธีิการใหม่ๆ ต่อวศิวกรปฐพี 
4. เพื่อน าเสนอความรู้จากงานวจิยัและการท างานท่ีเกิดข้ึนจริงในภาคสนาม 
5. เพื่อเป็นเวทีและโอกาสในการรับฟังและเสนอขอ้คิดเห็นต่อการท างานในวชิาชีพวศิวกรรมปฐพี 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 
วศิวกร ผูป้ระกอบการ นิสิต นกัศึกษา เจา้ของโครงการ และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจในดา้นวศิวกรรมปฐพี 

สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมประชุม 
มีสิทธ์ิรับหน่วยพฒันาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเล่ือนระดบัเป็นสามญัวศิวกร สภาวศิวกร 
 

หัวข้อการประชุม 
1. Keynotes 
2. Slope Stability 
3. Dam, Levees, Flood control structures 
4. Geotechnical rehabilitation  
5. Geotsynthetics applications 
6. Soil Improvement 
7. Foundation 

8. Deep Excavation 
9. Transportation Geotechnics 
10. Site Investigation 
11. Tunnelling 
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ก าหนดการ 
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ผงัการจัด Booth 

รูปแบบ Booth 

Booth มาตรฐาน ขนาด 2x2  m. และ 2x4 m 
ภายใน Booth มีอุปกรณ์ ดงัน้ี 

- โตะ๊ขาตวั C 1 ตวั 
- เกา้อ้ีพลาสติกขาว 2 ตวั 

- ถงัขยะ 1 ใบ 
- ไฟนีออน 2 จุด 

- ปลัก๊ 1 จุด 
- ป้ายสต๊ิกเกอร์ช่ือ (ไม่เกิน 20 ตวัอกัษร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซีฟโก้ B5 

โ 

 

 (STS) B4  
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 (ITD) B3  

โ 
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A1 
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โ 
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A3 
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A6 
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TA  A7 
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A2 

Two plus 
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A4 

 สยามสติล 
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โ 
Break 

 

Two plus 

soft A10 

Break 
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กรุณาเลอืกประเภทการสนับสนุน 
กรุณาท า

เคร่ืองหมาย  
 

ด้านหน้า
ประเภทการ
สนับสนุน 

 
 
 

ล าดบั 
 

 
 
 

ประเภทการสนับสนุน 

 
 
 

จ านวนเงนิ 

 สิทธิประโยชน์ 

พ้ืนท่ีขนาด 

Booth  

สญัลกัษณ์หน่วยงาน  

(LOGO) 

โฆษณาใน 
Proceeding 

สิทธิ 

ส่งผูเ้ขา้ 

ร่วมงาน (คน) 2x2
เมตร 

2x4 
เมตร 

บนเวที บนปกหนา้
ของ

Proceeding 

ดา้นในก่อน
ปกหลงัของ 
Proceeding 

เตม็หนา้ 

4 สี 

คร่ึงหนา้ 

4 สี 

 1.  Platinum 200,000        5 

 2.  Gold 120,000        2 

 3.  Silver 60,000   
  

   1 

 4.  กระเป๋า 

(ติดสญัลกัษณ์
หน่วยงานบนกระเป๋า) 

50,000        1 

 5.  เส้ือ T-Shirt 

(ติดสญัลกัษณ์
หน่วยงานบนเส้ือ) 

50,000    
 

   1 

 6.  สายหอ้ยคอ 

(ติดสญัลกัษณ์
หน่วยงานบน 

สายห้อยคอ) 

50,000    
 

   1 

 7.  โฆษณาใน
Proceeding 

30,000        - 

 

หมายเหตุ: กรุณาส่งโลโก้ หรือ Adv. โฆษณา หรือ ช่ือหน่วยงาน ตามประเภทการสนับสนุนดังนี ้
1.โลโก ้หน่วยงาน ไฟล ์ai. และ jpeg  (สนบัสนุนล าดบัท่ี 1-7) 
2. ADV. โฆษณาหน่วยงาน ขอไฟล ์AI. Create outline fonts พร้อมไฟล ์PDF.  (สนบัสนุนล าดบัท่ี 1-3 และ7) 
3.ช่ือหน่วยงานท่ีจะเขียนในป้ายบูธ (สนบัสนุนล าดบัท่ี 1-3) 

**ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ส่งอีเมลท่ี์ plally@gmail.com** 
**ติดต่อประสานงาน น.ส.อารีรัตน์ อยูคุ่ม้ญาติ โทร. 081-657-7370** 
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ใบตอบการสนับสนุน 
งานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพแีห่งชาต ิคร้ังที่ 5 

(5th  Thai Geotechnical Conference) 

ระหวา่งวนัท่ี 13-14 กนัยายน 2561  ณ ณ ห้อง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol, กรุงเทพฯ 
จดัโดย คณะอนุกรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน** 

ช่ือ – นามสกลุ................................................................................................................................................................................ 

หน่วยงาน (บริษทั/บา้น)………………………………………………………………………………………............................ 

เลขท่ี.........................หมู่ท่ี...........................................อาคาร..............................................................ชั้น……………………..... 

ซอย.......................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง……………………………………..………….. 

อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย…์…………….......... 

ประสานงานโดย ช่ือ-นามสกลุ..................................................................................................................................................... 

โทรศพัทผ์ูป้ระสานงาน..........................................................................โทรสาร......................................................................... 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. …… 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี....................................................................ส านกังานใหญ่  สาขา...............................................  

ลงนาม…………………………………………....… 

(……………………..………………………..….) 

วนัที.่................./...................../......................... 
หมายเหต:ุ 1. ประเภทการสนบัสนุนและสิทธิประโยชน์  ตามตารางหนา้ท่ี 5 

      2. ผงัการจดั BOOTH หนา้ 4และแผนท่ีสถานท่ีจดังานโรงแรมเดอะสุโกศล หนา้ 8 

การช าระเงิน 
 เช็ค  สัง่จ่าย  สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 5 อาคาร วสท. 
 โอนเงนิ เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย  เลขท่ี  045-2-03026-1 
  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์เลขท่ี 147-4-32388-6 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงินโดยทางโทรสารท่ีหมายเลข 0-2319-2710-11  
หรือ 0-2184-4597-8 โดยระบุช่ืองานท่ีสนับสนนุ และท่ีอยู่ในการ ออกใบเสร็จรับเงินด้วย**  
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ใบสมคัรงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวศิวกรรมปฐพแีห่งชาต ิคร้ังที่ 5  (5th  Thai Geotechnical Conference) 
ระหวา่งวนัท่ี 13-14 กนัยายน 2561 ณ หอ้ง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol 
จดัโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) และ Thai Geotechnical Society (TGS) 

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน** 
ช่ือ – นามสกลุ............................................................................................................................................................. 
(กรุณาระบุ) หมายเลขสมาชิก วสท................................................หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร…………………… 
หน่วยงาน (บริษทั/บา้น)……………………………………………………………………………......................... 
เลขท่ี.........................หมู่ท่ี...........................................อาคาร.......................................................ชั้น………………. 
ซอย.......................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง……………………………………. 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย…์……………......... 
E-mail:…………………………………………… โทรศพัท.์................................... โทรสาร…………………….. 
ประสานงานโดย ช่ือ-นามสกลุ.....................................................โทรศพัทผ์ูป้ระสานงาน......................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี....................................................................ส านกังานใหญ่  สาขา................................  

ค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท./นิสิต, นกัศึกษา 3,000  บาท 
 ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3,500  บาท 
 บุคคลทัว่ไป 4,000  บาท 

 (อตัราน้ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม) 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เงนิสด ช าระก่อนวนัสมัมนาไดท่ี้ ชั้น 5 อาคาร วสท.  
  หรือ วนัแรกของการประชุม ณ  หอ้ง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol 
 เช็ค  สัง่จ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 5 หรือวนัแรกของการจดัประชุมฯ 
 โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย  เลขท่ี  045-2-03026-1 
  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์เลขท่ี 147-4-32388-6 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงินโดยทางโทรสารท่ีหมายเลข 0-2319-2710-11  
 โดยระบช่ืุองาน ช่ือผู้ เข้าร่วมสัมมนา และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย**  
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แผนทีส่ถานทีจั่ดงาน 
 

 
 

ติดต่อประสานงาน 
น.ส.อารีรัตน์  อยูคุ่ม้ญาติ 

สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท. 
487 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลาแยก 21) ถนนรามค าแหง 

แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
โทร. 08 184 4600-9 ต่อ 511 โทรสาร 02 184 4662 
E-mail: plally@gmail.com  Website: www.eit.or.th  

 
 
 
 

mailto:plally@gmail.com
http://www.eit.or.th/

