
 
โครงการอบรม หลักสูตร  

Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 23 
วันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ศุกร์ – เสาร์)  

เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง39 กรุงเทพฯ 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
หลักการและเหตผุล 

โครงการก่อสร้างที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นขึ้นกับการบริหารสัญญาและ
การบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ท าให้การก่อสร้างส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่ งสามารถลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด 

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง  Contract Administration & Project 
Management ขึ้น เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพ่ิมพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้จัดการโครงการ 

2. วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน 

3. เจ้าของกิจการ 

4. ผู้สนใจทั่วไป 

วิทยากร 

 

 

 

PDU 18 หน่วย 

นายสงคราม  ทองนพคุณ    
รองกรรมการผู้จัดการ   

บริษทั  อติัลไทยวิศวกรรม จ ากัด 
 



รายละเอียดการอบรม 
 ลงทะเบียน  เวลา 08.30 - 09.00 น. 
 พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น. 

 

การบริหารสัญญา การบริหารโครงการ 

1. กระบวนการก่อนเซ็นสัญญา 1. เป้าหมายในการบริหารโครงการ 
1.1 เอกสารก่อนเซ็นสัญญา 2. วงจรของโครงการ 
1.2 การประชุมก่อนเซ็นสญัญา 3. บทบาทของผู้จัดการโครงการ 

2. การเซ็นสัญญา 4. การวางแผนโครงการ 
3. Kick Off Meeting 4.1 การวางผังองค์กรของโครงการ 
4. เงื่อนไขในสัญญา 4.2 การประชุมเร่ิมต้นโครงการ 

4.1 สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญา 4.3 การจัดการเวลาของโครงงาน 
4.2 รูปแบบทั่วไปของสญัญา 4.4 การจัดท างบประมาณ 
4.3 ขอบเขตงาน 4.5 ตารางการเบิกจา่ยเงิน 
4.4 การระบุราคาในสัญญา 4.6 เงินสดหมุนเวียน 
4.5 เงื่อนไขการจ่ายเงิน 4.7 การวางกลยุทธ์ในการท างาน 
4.6 เงินประกันผลงาน (Retention) 5. การควบคุมโครงการ 
4.7 หลักประกันสัญญา 5.1 การควบคุมงานออกแบบ 
4.8 การเปลี่ยนแปลงงาน 5.2 การควบคุมงานจัดซื้อ 
4.9 การขยายเวลาสญัญางาน 5.3 การควบคุมงานก่อสร้าง 
4.10 บทปรับ 5.4 การควบคุมสถานะการเงิน 

5. การปิดสัญญา 5.5 การควบคุมค่าใช้จา่ย 
5.1 สรุปงานเพิ่ม งานลด 6. การปิดโครงการ 
5.2 สรุปค่าปรบั และการขยายเวลาสัญญางาน 6.1 สรุป Deficiency List 
5.3 เอกสารส าคัญในการปิดสัญญา 6.2 การส่ง Final Document 

 6.3 ก าหนดวันรับมอบงานงวดสุดทา้ย 
 6.4 ก าหนดจ านวนวนัต่อสัญญา (ถ้ามี) 

 
6.5 ก าหนดวันเร่ิมและสิน้สุดรบัประกันความช ารุด

บกพร่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

1 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ช าระหลัง 

1 สิงหาคม พ.ศ.2562 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 5,500 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท 6,000 บาท 
บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 6,500 บาท 

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 โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน 
  มาที่  Fax No.  :  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.จะคืนเงินให้ท่าน      

เต็มจ านวน 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้าง

ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และ

วิศวกรอาเซียน (AEC) 

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 

 
 
 
 



 
ใบตอบรับ 

โครงการอบรม หลักสูตร Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 23 
วันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ศุกร์ – เสาร์)  

เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง39 กรุงเทพฯ 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

1 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ช าระหลัง 

1 สิงหาคม พ.ศ.2562 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 5,500 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท 6,000 บาท 
บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 6,500 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดงูานดูงานทั้งในและตา่งประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเตม็จ านวน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

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 าเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปน็รายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเปน็ที่สิน้สุด 
 

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :   

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4597 

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