
 
 

 
 

การฝึกอบรมเรื่อง “Contract Administration & Project Management” รุ่นที่ 22 
วันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ.2562 (ศุกร์ – เสาร์) เวลา 08.30 -16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามค าแหง39 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

หลักการและเหตุผล 
    โครงการก่อสร้างที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นข้ึนกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ท าให้การก่อสร้างส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลด
ความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด 

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง  Contract Administration & Project Management ขึ้น 
เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง 
กลุ่มเป้าหมาย   

1. ผู้จัดการโครงการ 
2. วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคมุงาน 
3. เจ้าของกิจการ 
4. ผู้สนใจทั่วไป 

วิทยากร  นายสงคราม  ทองนพคุณ   รองกรรมการผู้จดัการ  บริษทั  อิตลัไทยวิศวกรรม จ ากัด 
รายละเอียดการอบรม  ลงทะเบียน 08.30 น. – 09.00 น. 

1. กระบวนการก่อนเซ็นสญัญา 
1.1 เอกสารก่อนเซ็นสญัญา 
1.2 การประชุมก่อนเซ็นสญัญา 

2. การเซ็นสัญญา 
3. Kick Off Meeting 
4. เงื่อนไขในสัญญา 
       4.1    สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสญัญา 
       4.2    รูปแบบทั่วไปของสัญญา 
       4.3    ขอบเขตงาน 
       4.4    การระบุราคาในสัญญา 
       4.5    เงื่อนไขการจ่ายเงิน 
       4.6    เงินประกันผลงาน (Retention) 
       4.7    หลักประกันสญัญา 
       4.8    การเปลียนแปลงงาน 
       4.9    การขยายเวลาสัญญางาน 

4.10  บทปรับ 
5 การปิดสัญญา 

5.1     สรุปงานเพิ่ม งานลด 
5.2     สรุปค่าปรับ และการขยายเวลาสัญญางาน 
5.3     เอกสารส าคัญในการปดิสญัญา   

 
 

1. เป้าหมายในการบริหารโครงการ 
2. วงจรของโครงการ 
3. บทบาทของผู้จัดการโครงการ 
4. การวางแผนโครงการ 

4.1 การวางผังองค์กรของโครงการ 
4.2 การประชุมเริ่มต้นโครงการ 
4.3 การจัดการเวลาของโครงงาน 
4.4 การจัดท างบประมาณ 
4.5 ตารางการเบิกจ่ายเงิน 
4.6 เงินสดหมุนเวียน  
4.7 การวางกลยุทธ์ในการท างาน 

5 การควบคุมโครงการ 
5.1 การควบคุมงานออกแบบ 
5.2 การควบคุมงานจดัซื้อ 
5.3 การควบคุมงานก่อสร้าง 
5.4 การควบคุมสถานะการเงิน 
5.5 การควบคุมค่าใช้จ่าย 

6 การปิดโครงการ 
6.1 สรุป Deficiency List 
6.2 การส่ง Final Document  
6.3 ก าหนดวันรับมอบงานงวดสุดท้าย 
6.4 ก าหนดจ านวนวันต่อสัญญา (ถ้ามี) 
6.5 ก าหนดวันเริม่และสิ้นสุดรบัประกนัความช ารุดบกพร่อง 
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ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
 

 ช่ือ – นามสกุล   ................................................................... เลขท่ีสมาชิก วสท. ........./..................เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร................................. 
โทรศัพทม์ือถือ  ....................................................... E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท ………………………………………………………………………………เลขท่ี……………………..หมู่ที…่…………….อาคาร ...................................     

ซอย  …………….ถนน……………………..ต าบล/แขวง………………………อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย ์...........................  

โทรศัพท.์..............................โทรสาร...................................ผู้ประสานงานโดย............................................................ โทรศัพท.์.................................
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี………………………………………………….......................................... ส านักงานใหญ่ หรือ  สาขา……………………………………………………………… 

ค่าลงทะเบียน  
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง,  เอกสารบรรยาย  และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  3% ) 
  

ประเภทสมาชิก ค่าลงทะเบียน 

 สมาชิก วสท. เท่านั้น 5,200 /ท่าน 

 พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป  5,400 /ท่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 

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

“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

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

 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ  
ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662  หรือ อีเมล์ eit@eit.or.th 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โทร.02-184-4600 - 9  
e-mail: eit@eit.or.th 

 


