PDU 9 หน่วย

การอบรมหลักสูตร
การค้านวณก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักการและเหตุผล
“วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชานาญจากประสบการณ์ในการทางานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การคานวณกาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม ผลเจาะสารวจสภาพชั้นดิน ความลึกของเสาเข็มเทียบกับ
ข้อมูลดิน ตัวอย่างการคานวณที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวั นสาหรับท่านที่ทางาน คุมงานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและพัฒนา
ฝีมือไปให้ไกลกว่า
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัด
ให้มีการอบรมเรื่อง “การคานวณกาลังรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม” เพื่อเพิม่ พูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นการ
ทบทวนและพัฒนาการคานวณเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
วิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก้าหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.

พื้นฐานด้านปฐพีกลศาสตร์

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

การค้านวณแรงต้านทานที่ผิวเสาเข็ม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การค้านวณแรงต้านทานที่ผิวเสาเข็ม

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

ตัวอย่างการค้านวณก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกเสาเข็ม

ค่าลงทะเบียน
ช้าระก่อน
ช้าระหลัง
20 กรกฎาคม พ.ศ.2562
20 กรกฎาคม พ.ศ.2562
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
2,500 บาท
3,000 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3,000 บาท
3,500 บาท
บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป
3,500 บาท
4,000 บาท
** หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสมัคร 10 ท่าน ฟรี 1 ท่าน **
ค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
4. การโอนเงิน กรุณานาส่งหลักฐานการชาระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงินมาที่ Fax : 0-2184-4597
5. กรณี ที่ ท่ า นไม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มการอบรมได้ โปรดท้ า หนั ง สื อ แจ้ ง ยกเลิ ก การอบรมล่ ว งหน้ า ก่อ นการอบรมโดยมี ร ายละเอี ย ด
การคืนเงินดังต่อไปนี้
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนของค่าลงทะเบียน
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 : เว้นแต่มีเหตุจาเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจานวน
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ใบตอบรับ
การอบรมหลักสูตร การค้านวณก้าลังรับน้้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม
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จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ช้าระก่อน
ช้าระหลัง
20 กรกฎาคม พ.ศ.2562
20 กรกฎาคม พ.ศ.2562
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)
2,500 บาท
3,000 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3,000 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
4,000 บาท
บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป
** หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสมัคร 10 ท่าน ฟรี 1 ท่าน **
ค่าลงทะเบียน

ราคานี้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจานวน
การช้าระเงิน
เช็ค
สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โอนเงิน
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ
สาขา สุรวงศ์
เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา จามจุรีสแควร์
เลขที่บัญชี 162-0-09914-4
กรณีทที่ ่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท้าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้
1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนของค่าลงทะเบียน
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจาเป็นซึง่ วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สนิ้ สุด

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง)
ชื่อ
เลขที่สมาชิก วสท.

ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4597
นามสกุล
เลขที่ใบ กว.

เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร

หน่วยงาน
เลขที่

หมู่

ถนน

อาคาร

ซอย

ตาบล/แขวง

จังหวัด

อาเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ :

มือถือ :
โทรสาร :

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

