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หลกัการและเหตุผล  

 ปัจจุบนัโครงการก่อสร้างมีขนาดใหญ่ และมีความซบัซอ้นมากข้ึน เช่นมีการใชป้ระโยชน์หลายอยา่งในอาคารเดียวกนั หรืออาคาร

เดียวกนัมีเจา้ของหลายราย รวมทั้งงานเปล่ียนแปลงซ่ึงโดยมากเกิดจากความตอ้งการดา้นการตลาด หรือความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี ่ท่ี

เปล่ียนแปลงไป  การบริหารจดัการตน้ทุน (Cost Management) หรือการควบคุมตน้ทุน จึงตอ้งการความรู้หลากหลายสาขาวชิามาแกปั้ญหา 

ตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ดา้นกระบวนการก่อสร้างเป็นหลกั พ้ืนฐานดา้นการเงิน/บญัชี เป็นงานต่อเช่ือมระหวา่งเจา้ชองงาน ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่าย

การตลาด ฝ่ายการเงิน/บญัชี มาเรียนรู้พ้ืนฐานการควบคุมราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในมุมมองของเจา้ของโครงการ และในมุมมอง

ของผูรั้บเหมา มาท าความเขา้ใจวา่ การควบคุมราคาคือการจดัซ้ือจดัจา้งให้ไดร้าคาต ่าสุดจริงหรือไม่ ? หรือการควบคุมค่าก่อสร้างคือการ

ควบคุมค่าวสัดุ ค่าแรงงาน ค่าเคร่ืองจกัรกล ใหมี้ราคาต ่าสุดใช่หรือไม่ ? 

 

ในงานสัมมนาท่านจะได้เรียนรู้ 

1. ทฤษฎีการควบคุมต้นทุนประเภทต่าง ๆ ในระดับสากลทั้ งสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เช่น CVR , Earned Value และ Cost 

Variance. 

2. หลกัการควบคุมตน้ทุนของเจา้ของโครงการและผูรั้บเหมาท่ีใชผู้รั้บเหมายอ่ยในการด าเนินการ (ไม่มีขอ้มูลค่าวสัดุ ค่าแรงงาน หรือ

ค่าเคร่ืองจักรกล ให้วิเคราะห์ตามทฤษฎีท่ีใช้กันทั่วไป) เป็นการควบคุมความเส่ียงโดยการค านวณค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใช้จนจบ

โครงการ (Forcast At Completion) 

3. การบริหารจดัการงานเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของการเกินทุนหรือ ขาดทุน 

4. ตวัอยา่งการปฏิบติังานจริง ในการจดัเตรียมรายงาน และการวเิคราะห์รายงานดา้นตน้ทุน 

** หมายเหตุ  เพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิผลท่ีดีในอบรมหลกัสูตรน้ีท่านควรผา่นการอบรมเร่ือง Multi – Cost Codeในงาน COST ENGINEERING   

 

วทิยากรหลกัในการอบรม 

1. นายสุชิน สุขพนัธ ์    2.    นายเสรี ล่ิมนววงศ ์          3.นายจกัรกริช  ธิติโสภี  
 

 

คุณสมบัตผู้ิเข้ารับอบรม   

ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการบริหารโครงการดา้นการเงินและดา้นการควบคุมตน้ทุนในระดบั

บริหาร  มีมุมมองดา้นการบริการเงินและค่าก่อสร้างระดบัสูง ทั้งท่ีเป็นวศิวกรและนกัการเงิน ในส่วนเจา้ของโครงการและผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

รวมถึงวศิวกรท่ีปรึกษาและวศิวกรดา้นราคา  

 



 

หัวข้อการบรรยาย  (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.) 

1. ความรู้เบ้ืองตน้ในการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง  

2. การควบคุมค่าก่อสร้างแบบต่าง ๆ ท่ีส าคญั  

3. COST VARIATION II KEY WORD เรียนรู้ทบทวนเทคนิคในการควบคุมงานเปล่ียนแปลงงานเพ่ิมลด 

4. เรียนรู้ถึงเทคนิค ของ COST CONTROL EQUATIONเพ่ือใหส้ามารถน าไปใชไ้ดใ้นองคก์รทั้งส่วนงานของ เจา้ของโครงการ ผูรั้บเหมา 

และในฐานะวศิวกรควบคุมราคา(COST ENGINEER) 

5. เรียนรู้ถึงวธีิการด าเนินการงานเปล่ียนแปลงโดยเจา้ของงานเพื่อใหค้รอบคลุมสญัญา 

6. เรียนรู้ถึงวธีิการด าเนินการจดัการเก็บขอ้มูลและเบิกจ่าย งานเปล่ียนแปลงในฐานะผูรั้บเหมาเพื่อใหค้รอบคลุมสญัญา 

7. การปรับระบบองคก์ร/บุคลากรเพื่อการควบคุมราคา 

8. เรียนรู้ถึงปัญหาท่ีเจอบ่อยและทราบการแกปั้ญหาในฐานะเจา้ของโครงการ  

9. เรียนรู้ถึงปัญหาท่ีพบบ่อยและทราบการแกปั้ญหาในฐานะผูรั้บเหมา  
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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 ……………………………………………….. 
 

อตัราค่าลงทะเบียน (รับจ านวน  40 ท่านเท่านั้น)  
(อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%,  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารวา่ง,  เอกสารบรรยาย  และ วสท. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3% ) 

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

 

 
 
 
 
 
 
การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระท่ี อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟตข์วามือ)  
 เช็ค  ส่ังจ่าย สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

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

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้อบรม ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาท่ี 0-2184-4662 

ส่งใบสมคัรหรือขอรายละเอยีดเพิม่เตมิตดิต่อได้ทีว่ศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

โทรศพัท ์02-184-4600-9   โทรสาร 02-184-4662     E-Mail: eit@eit.or.th     
หรือ ดูรายละเอียดไดท่ี้ www.eit.or.th  

http://www.eit.or.th/

