
        
โครงการสัมมนาเร่ือง  

           “การบูรณาการท างานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” 
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบันงานก่อสร้างในประเทศไทย ได้ก้าวรุดหน้าและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก มีเทคนิควิทยาการใหม่ๆ มาใช้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นการทุ่นแรง และประหยัดเวลาท างาน แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานก่อสร้างคือ อุบัติเหตุ  
เมื่อเกิดแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากสถิติพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน เจ้าข้องง าน 
รวมทั้งประชาชนผู้สัญจรไปมาในบริเวณที่มีการก่อสร้าง ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงอุบัติเหตุต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐาน และคู่มือต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการท างานด้านความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง” ขึ้นเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนได้เข้าใจในบริบทของงานในความรับผิดชอบได้ชัดเจนขึ้น  

คุณสมบัติผู้เข้ารับการสัมมนา 

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผูร้ับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัย และผู้สนใจทั่วไป 
 

ก าหนดการ  

08.30 - 08.50 น.  ลงทะเบียน 

08.50 - 09.00 น.  พิธีเปิด 

09.00 - 10.30 น.  กฎหมายและกรอบการท างานด้านความปลอดภัย 
   โดย  ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 - 12.00 น.  บริบทมาตรฐานความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 
  โดย  ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ ์

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.45 น.  การบูรณาการ การท างานด้านความปลอดภัยการท างาน 
   โดย  อาจารย์ประสงค์  ธาราไชย ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

14.45 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 - 16.00 น.  ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ถึงการกระท าทีไ่ม่ปลอดภัยซึ่งเปน็สาเหตุการเกิดอุบตัิเหตตุ่างๆ  
   โดย  อาจารย์ประสงค์  ธาราไชย ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
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ค่าลงทะเบียน 

 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

22 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ช าระหลัง 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศกึษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 3,000 บาท 3,500 บาท 
บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท 

** หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสมัคร 10 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** 
หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงินมาที่  Fax :  0-2184-4597   
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด               

การคืนเงินดังต่อไปน้ี 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

       โครงการสัมมนาเร่ือง  
           “การบูรณาการท างานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” 
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จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ช าระหลัง 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปรญิญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 3,000 บาท 3,500 บาท 

บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท 

** หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสมัคร 10 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** 
ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% แล้ว  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  3% 

กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานดูงานท้ังในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดกต็าม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 
การช าระเงิน 

เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ช่ือบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขท่ีบัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขท่ีบัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจรุีสแควร ์ เลขท่ีบัญชี  162-0-09914-4 

กรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้ากอ่นการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึง่ วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นท่ีสิน้สุด 

  (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง) ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4597 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.    เลขที่ใบ กว.     เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผู้ประสานงาน :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

  ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา  กรุดเงิน  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 527  e-mail : weena@eit.or.th 
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