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การฝึกอบรม เร่ือง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING ส าหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 9 
วนัพุธท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 8.30 – 17.00 น.  ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. 
จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน ์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 

หลกัการและเหตุผล 
  

ปัจจุบนังานออกแบบไดพ้ฒันาไปถึงขั้นการเขียนแบบ สามมิติ ท่ีเรียกวา่ BIM (Building Information Modelling) 
สามารถบรรจุขอ้มูลต่าง ๆ ลงในแบบได ้ขอ้มูลต่าง ๆเหล่าน้ีมีเป็นจ านวนมากท าใหเ้กิดปัญหาในการบริหารจดัการขอ้มูล
ในงาน Cost Management เช่นการจดัหมวดหมู่ปริมาณและราคาท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้งานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
โครงการ หรือเพ่ือการส่ือความหมายในแต่ละประเทศท่ีมีวฒันธรรมการก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั โดยมาตรฐาน NRM ของ 
RICS ไดแ้นะน าใหเ้ขียน BOQ โดยการก าหนดรหสัในทุกรายการ (Codification bill of quantities) 
 มาเรียนรู้พ้ืนฐานรหัสประเภทต่าง ๆ ในงาน Cost Engineering ท่ี ใช้งานในระดับสากล ในระบบของ
สหรัฐอเมริกา ระบบขององักฤษ และระบบของ วสท. ท่ีมีรายละเอียดแตกต่างกนั รวมทั้งระบบ ICMS ซ่ึงเป็นระบบท่ีทั้ง
สหรัฐอเมริกาและองักฤษประกาศจะใชร่้วมกนัเพ่ือความเขา้ใจดา้นราคาท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานเดียวกนั 
 
ในงานสัมมนาท่านจะได้เรียนรู้ 
1.  หลกัการของรหสัประเภทต่าง ๆท่ีใชใ้นงาน Cost Engineering ในระดบัสากลทั้งสหรัฐอเมริกา และองักฤษ รวมทั้ง

รหสัของ วสท. 
2. รหสัสามประเภทท่ีสามารถท างานร่วมกนั ท าใหส้ามารถรายงานไดว้่ามนัคือ "อะไร" "อยู๋ ส่วนไหนของอาคาร" และ 

"อยู่ท่ีไหน"  พฒันาข้ึนโดยคนไทย ตามวฒันธรรมการก่อสร้างแบบไทย ๆ ท่ีสามารถก าหนดต าแหน่งของงานได ้ท า
ให้สะดวกในการประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได ้เช่นการเขียน Construction Schedule, การเบิกจ่ายเงินงวด 
รวมทั้งการบริหารจดัการงานเปล่ียนแปลง รวมทั้งการท างานร่วมกบั BIM 

3. เทคนิคการปรับรหสั (Mapping) เพ่ือการใชร้หสัหลาpรหสัท างานร่วมกนั 
4. ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชร้หสัหลายรหสัใหท้ างานร่วมกนั 

 
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  
โทรสาร 0-2184-4662  

E-Mail : eit@eit.or.th 
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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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