
การอบรม “การประยุกตใชรหัสตนทุนกอสรางในการจัดทํา BOQ งานอาคาร”
ระหวางวันท่ี 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

หลักการและเหตุผล
การควบคุมงบประมาณกอสรางมีความสําคัญในการบริหารโครงการ ซึ่งในปจจุบันการควบคุม

งบประมาณกอสรางมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาควบคุมงบประมาณ อยางไรก็ตามการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรดังกลาวมีการใชรหัสตนทุนที่หลากหลาย ทําใหไมเกิดประโยชนตอภาพรวมตออุตสาหกรรมกอสราง
มากนัก

วสท. รวมกับสมาคมวิชาชีพดานวิศวกรรมสาขาตางๆ รวมถึงผูเชี่ยวชาญภาคเอกชน ไดจัดทํามาตรฐาน
รหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ. 2555 (ฉบับ วสท.) ซึ่งไดมีการจัดพิมพเผยแพรแลวนั้น วสท. เห็นวาควรจะ
ไดมีการนํารหัสตนทุนดังกลาวเขาไปกํากับบัญชีวัสดุ และราคา (Bill of Quantity) จึงไดจัดอบรมเรื่อง การ
ประยุกตใชรหัสตนทุนกอสรางในการจัดทํา BOQ งานอาคารข้ึน ซึ่งหลักสูตรนี้เปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดซักถาม
วิธีการดําเนินการแกไขปญหาอยางใกลชิดโดยมีวิทยากรที่มากประสบการณดานการบริหารโครงการโดยรหัส
ตนทุนที่สอดคลองกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาทั้งในแงเจาของโครงการและผูรับเหมา รวมทั้งที่ปรึกษาโครงการ

วัตถุประสงค

 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูในองคประกอบของมาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ. 2555
(วสท.)

 เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนํารหัสตนทุนกอสรางในการจัดทําเอกสารทางดานราคาของงานกอสราง
สําหรับผูรับเหมาเจาของโครงการและที่ปรึกษาสําหรับงานดานอาคาร

 เพ่ือเปนการเผยแพรประโยชนของการใชรหัสตนทุนกอสรางงานอาคารในการวิเคราะหราคา
 เพ่ือนําเสนอตัวอยางบัญชีปริมาณวัสดุ และราคาประเภทงานอาคาร และอาคารขนาดใหญ เพ่ือเสนอใช

บัญชีปริมาณวัสดุ และราคา เพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางใชในแนวทางเดียวกัน

กลุมเปาหมาย

 วิศวกร สถาปนิก รวมทั้งผูที่มีความรูและประสบการณในการถอดแบบ การประมาณราคางานอาคารที่มี
ความสนใจในการสรางและใชบัญชีวัสดุและราคา (Bill of Quantity) ที่มีมาตรฐานรหัสตนทุนกอสราง
งานอาคารของ วสท. กํากับเพ่ือประโยชนในการวิเคราะหราคา



วิทยากร

 คุณทศพร  ศรีเอ่ียม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ผศ.ดร.วุฒิพงษ  เมืองนอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 นายเสรี ลิ่มนววงศ บริษัท คอสทเพอรเฟค จํากัด
 นายสุชิน  สุขพันธ บริษัท คอสทเพอรเฟค จํากัด
 นายจักรกริช ธิติโสภี
 นายศักดิ์ณรงค เดชระพีพงษ สมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย
 นางกชกร คุณาลังการ สมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย
 ผูแทน สมาคมตกแตงภายในแหงประเทศไทย

กําหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.45 น. มาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.

โดย คุณทศพร  ศรีเอ่ียม
09.45 – 10.30 การประยุกตใชมาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท. ในการ

จัดทํา BOQ งานเตรียมการ (Expense) งานโครงสราง
โดย คุณทศพร  ศรีเอ่ียม

10.30-10.45 น. Break Coffee

10.45-12.15 น. การประยุกตใชมาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.ในการ
จัดทํา BOQ งานสถาปตยกรรม งานโครงสราง
โดย ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ

12.15-13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การประยุกตใชมาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.ในการ
จัดทํา BOQ งานสถาปตยกรรม งานโครงสราง (ตอ)
โดย ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ

14.30-14.45 น. Break Coffee
14.45-16.15 น. การประยุกตใชมาตรฐานรหัสตนทุนดานงานตกแตงภายใน

โดย นางกชกร คุณาลังการ
ผูแทนสมาคมตกแตงภายในแหงประเทศไทย



วันเสารท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
09.00-10.30 น. การประยุกตใชมาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.ในการ

จัดทํา BOQ งานระบบประกอบอาคาร
โดย คุณเสรี ลิ่มนววงศ /นายศักดิ์ณรงค เดชระพีพงษ

10.30-10.45 น. Break Coffee
10.45-12.15 น. การประยุกตใชมาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.ในการ

จัดทํา BOQ งานระบบประกอบอาคาร (ตอ)
โดย คุณเสรี ลิ่มนววงศ /นายศักดิ์ณรงค เดชระพีพงษ

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การประยุกตใชมาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. ในการ

จัดทํา BOQ งานรื้อถอนงานสมทบกอสรางพิเศษและดานงานภายนอกอาคารและการ
ใชหมวดสํารอง
โดย คุณจักรกริช ธิติโสภี /นายสมปราชญ  ลิขิตลือชา

15.45-17.00 น. การตั้งงบประมาณโครงการการตรวจสอบ BOQ การวิเคราะหราคา และควบคุม
งบประมาณ โดยใชประโยชนจากรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท.
โดย คุณสุชิน สุขพันธ และคุณจักรกริช ธิติโสภี

ถาม-ตอบ และสรุปโดยวิทยากร



ใบสมัคร
การอบรม “การประยุกตใชรหัสตนทุนกอสรางในการจัดทํา BOQ งานอาคาร”

ระหวางวันท่ี 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1  ( ชื่อ – นามสกลุ ..................................................................................................................................... เลขที่สมาชกิ วสท . ................................................................

2  ( ชื่อ – นามสกลุ ..................................................................................................................................... เลขที่สมาชกิ วสท . ................................................................

ที่อยู )หนวยงาน/บริษัท( เลขที…่…………………หมูที…่………………..อาคาร ………………………………………..ซอย ....................................................................

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

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

ประเภทสมาชิก จายภายในวันที่ 8 มี.ค. 62 จายหลังวันที่ 8 มี.ค. 62
สมาชิก วสท.  5000 บาท  6000บาท
ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป  6000 บาท  7000บาท

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%,  คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ี
จาย 3%)

การชําระเงิน
เงินสด ณ ที่ทําการสมาคม
เช็ค สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

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

หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชธีนาคารกรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ
สงมาที่แฟกซ 0-2184 -4662 หรือ e-mail: runglawan@eit.or.th

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


