
การอบรม “การประยุกตใชรหสัตนทุนกอสรางในการบริหารงานกอสราง”
วันเสารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการมาตรฐานรหัสตนทนุกอสราง วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพรบรมราชูถัมภ

หลักการและเหตุผล
โครงการกอสรางขนาดใหญ ทั้งฝาย เจาของโครงการ ที่ปรึกษา และ ผูรับเหมากอสราง จําเปนจะตองใชรหัส

ตนทุนกอสราง (Cost code) เพื่อชวยในการจัดทํางบประมาณ การคิดคนตนทุนราคาตอหนวย หรือ ทํางาน เพิ่มลด
ตางๆ บัดนี้ทาง วสท. โดยคณะกรรมการมาตรฐานตนทุนกอสราง ไดจัดทํามาฐานรหัสตนทุนกอสราง (พ.ศ.2555)
เปนที่เรียบรอยแลว จึงควรจัดอบรม แนะนําความรูที่เก่ียวของเพื่อใหเกิดการพัฒนาในวงการกอสรางมากข้ึน ใหสอด
รับกับการบริบทของประเทศที่จะตองมีการแขงขันในวิชาชีพกับตางชาติมากข้ึน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกลุมวิชาชีพหลักที่เปนผูมีบทบาท มีศักยภาพที่จะพัฒนาวงการกอสราง ไดมีความรู ความเขาใจ ในรหัส
ตนทุนงานกอสราง เพื่อใหเกิดองคความรูที่เผยแพร กระจายรวดเร็ว
2. เปดโอกาสใหกลุมวิชาชีพที่เก่ียวของไดแลกเปลี่ยนซักถาม แสดงความคิดเห็น ดานการใชรหัสตนทุนงานกอสราง
3. ใหผูเขาสัมมนารูและเขาใจการประยุกตใชรหัสตนทุนงานกอสราง
4. เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถนํารหัสตนทุนกอสรางเขาไปใชรวมกับการพัฒนาระบบ BIM (Building
Information Modeling)

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
เปนวิศวกร สถาปนิก เจาของโครงการ ที่ปรึกษา ผูรับเหมา ที่สนใจในพื้นฐานการ จัดทําตนทุนกอสราง

วิทยากร
- นายทศพร  ศรีเอ่ียม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
- ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย
- นายเสรี ลิ่มนวงศ บริษัท คอสทเพอรเฟค จํากัด
- นายสมปราชญ  ลิขิตลือชา สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
- นางกชกร คุณาลังการ สมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย
- นายปณิธิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร บริษัท ดีเซนนอ จํากัด



กําหนดการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น. กลาวเปดงาน แนะนําวิทยากร

09.10 – 10.00 น. บรรยายหัวขอ มาตรฐานตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. เนื้อหาเก่ียวกับ
รหัสตนทุนกอสรางประเภทตางๆ ประโยชนของการนํารหัสตนทุนกอสราง, มาตรฐาน
รหัสตนทุนกอสราง
บรรยายโดย นายทศพร  ศรีเอ่ียม วสท.

10.00 - 10.30 น. บรรยายหัวขอ มาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พศ. 2555  ฉบับ วสท. หมวด
งานเตรียมการ เนื้อหาเก่ียวกับ รายละเอียดหมวดเตรียมการและการนําไปใชงาน เพื่อ
ประโยชนในการกอสราง
บรรยายโดย นายทศพร  ศรีเอ่ียม วสท.

10.30 - 10.45 น. พักรับประทาน coffee break

10.45 - 12.15 น. มาตรฐานตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท. หมวดโครงสรางและ
สถาปตยกรรม หมวดงานกอสรางพิเศษ

บรรยายโดย ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.00 น. บรรยายหัวขอ มาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวด
งานระบบประกอบอาคาร
บรรยายโดย นายเสรี ลิ่มนวงศ บริษัท คอสทเพอรเฟค จํากัด

15.00 - 16.00 น. บรรยายหัวขอ มาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวด
งานตกแตงและงานภายนอกอาคาร
บรรยายโดย นางกรกช คุณาลังการ สมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย
บรรยายโดย นายสมปราชญ  ลิขิตลือชา สมาคมภูมิสถาปนิกแหงประเทศไทย

14.20 - 14.40 น. พักรับประทาน coffee break

16.00 – 17.00 น. บรรยายหัวขอ ใชคําวา การประยุกตใชรหัสตนทุนกอสราง กับระบบ BIM จะดีกวาครับ
เนื้อหาเก่ียวกับการนํารหัสตนทุนกอสรางเพื่อใชในการกําหนดขอมูลและสรางโมเดลใน
การทํางานระบบ BIM (Building Information Modeling)
บรรยายโดย นายปณิธิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร บริษัท ดีเซนนอ จํากัด

16.00 - 16.30 น. ถาม-ตอบ



ใบสมัคร
การอบรม “การประยุกตใชรหสัตนทุนกอสรางในการบริหารงานกอสราง”

วันเสารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หองประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39
จัดโดย สถาบนัวิศวพฒัน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพรบรมราชูถัมภ

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1)  ช่ือ – นามสกุล ................................................................................................... เลขท่ีสมาชิก วสท . ...........................................

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

ท่ีอยู )หนวยงาน/บริษัท( เลขท่ี……………………หมูท่ี…………………..อาคาร ………………………………………..ซอย .....................................

ถนน ................................................. ตําบล/แขวง........................................................ อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย ................................................... โทรศัพท .......................................................
โทรสาร..................................................................................................E-mail :...................................................................................

ผูประสานงานโดย .............................................................................. โทรศัพท .................................................................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ......................................................................... สํานักงานใหญ  สาขา.............................................
อัตราคาลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก จายภายในวันที่ 28  ก.พ. 62 จายหลังวันที่ 28 ก.พ. 62
สมาชิก วสท.  2500 บาท  3000 บาท
ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป  3000 บาท  3500 บาท

(อัตราน้ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%,  คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ
ท่ีจาย 3%)

การชําระเงิน
เงินสด ณ ที่ทําการสมาคม
เช็ค ส่ังจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

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

หมายเหต:ุ กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ
สงมาทีแ่ฟกซ 0-2184-4662 หรือ e-mail: runglawan@eit.or.th

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี: คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ โทร .02 -184-4600 ตอ 510 หรือ E-mail: runglawan@eit.or.th


