
     
โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา 

เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 32 
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

หลักการและเหตุผล 
ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 
2551 “ข้อ7 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุในใบอนุญาต” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทั้งในส่วนของงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่  ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพตาม
ข้อบังคับของสภาวิศวกร อันจะเป็นการฝุาฝืนข้อบังคับทั้งที่ยังต้องท างานในส่วนดังกล่าวอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจในการท างานยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้จัดอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปน็การอบรมพ้ืนฐานด้านวศิวกรรมโยธาทีเ่กี่ยวขอ้งในการควบคุมงานการก่อสร้างอาคาร 
2. เป็นกรอบความรู้เพื่อขอใบอนญุาตภาคีพิเศษกับสภาวศิวกร  
3. เป็นโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรม 

ก าหนดการ 
วันพุธที ่25 มีนาคม พ.ศ.2563 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

  09.00 – 12.00 น.  พรบ. สภาวิศวกร 
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ,มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 
การเตรียมตัวส าหรบัการยื่นขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ 
- หลักเกณฑก์ารยื่นเอกสาร 
- หลักเกณฑก์ารยื่นผลงาน 

- การเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์ 
- การกรอกแบบฟอร์ม 

โดย  คุณประสงค์  ธาราไชย 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน   
  โดย  รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 
09.00 – 12.00 น.  พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน   

โดย  รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  พื้นฐานความรู้ทฤษฎีโครงสร้าง และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน   

โดย  รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ 
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 
09.00 – 12.00 น.  พื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์วสัดุ  และส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน 

โดย  ดร.ธเนศ วีระศิร ิ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. พื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์ดนิและส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน   
 โดย  ดร.ธเนศ วีระศิร ิ
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ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

13 มีนาคม พ.ศ.2563 
ช าระหลัง 

13 มีนาคม พ.ศ.2563 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศกึษา(ปริญญาตรี) 6,500 บาท 7,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 7,000 บาท 7,500 บาท 
บุคคลทัว่ไป 7,500 บาท 8,000 บาท 
หมายเหตุ 

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงินกรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงินมาที่ F: 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 
หมายเหต ุ: 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 าหนดให้นายจ้างที่มี

ลูกจ้างตั้งแต่ 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 

แจกฟรีเสื้อแจ็คเกต็รุ่น 



     

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 32 

ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบนัวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

20 มีนาคม พ.ศ.2563 
ช าระหลัง 

20 มีนาคม พ.ศ.2563 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 6,500 บาท 7,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7,000 บาท 7,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 7,500 บาท 8,000 บาท 

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

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี้ 

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. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

     (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง)    ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4597 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.    เลขที่ใบ กว.     เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   

บริษัท    

เลขที่    หมู่    อาคาร   ซอย   

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail :    

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :   
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณวีนา กรุดเงิน 
Tel: 02) 184-4600-9 ต่อ 527 Fax : (02) 184-4597  e-mail : weena@eit.or.th 
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