
        
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง  

การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 3 
วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจากโครงการก่อสร้างสมัยใหม่มีความสลับซับซ้อนในหลากหลายมิติ ท าให้การบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จเป็น
สิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างนอกจากจะต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมแล้ว ยังจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องอีกด้วย แม้ว่าผู้บริหารโครงการส่วนใหญ่จะมีความรู้
ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี แต่ก็มักจะมีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายที่จ าเป็นต่อการบริหารสัญญาค่อนข้างจ ากัด 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการส าหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง และบุคคลที่สนใจ 
หลักสูตรจะน าเสนอความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นรวมถึงการน าสัญญาจ้างก่อสร้างไปใช้ในโครงการให้ประสบความส าเร็จ  การบรรยายจะ
ครอบคลุมทั้งสัญญาจ้างก่อสร้างในประเทศไทยและนานาชาติ โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์จริงทั้ง
ทางด้านวิศวกรรมและด้านกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อ านวยการโครงการ 

ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ 
3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดบัปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง 
4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพฒันาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 

ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
09.00 - 12.00 น. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง    
 ประเภทของสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 เอกสารต่าง ๆ  ในสัญญาจ้างก่อสร้าง   
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง (General Conditions) โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
 โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์    
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 
09.00 - 12.00 น. รูปแบบสัญญามาตรฐาน (Standard Forms of Contract) 
 เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างนานาชาติ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างนานาชาติ (ต่อ) 
 การประกันภัยงานก่อสร้าง 
 โดย นายช านาญ พิเชษฐพันธ์ 
หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
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ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
ช าระหลัง 

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 4,500 บาท 5,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,000 บาท 5,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 5,500 บาท 6,000 บาท 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าสง่หลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน   
 มาที่  Fax No : 0-2184-4597   
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมี 

รายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
 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 

สิทธิประโยชน ์
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งก าหนดให้นายจ้าง        

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

และวิศวกรอาเซียน (AEC) 

การช าระเงิน 
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 จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4  

 
 
 



 

        
การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย” รุ่นที่ 3 

วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

กรุณากรอกตัวบรรจงที่มีความชดัเจน  เพื่อความถูกต้องในใบเสร็จและใบก ากับภาษี และส่งโทรสาร มาที่ 0-2184-4597 

ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
ช าระหลัง 

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 4,500 บาท 5,000 บาท 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,000 บาท 5,500 บาท 
 บุคคลทั่วไป 5,500 บาท 6,000 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 
กรณีวิศวกรรมสถานฯยกเลิกการจดัอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ 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. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
        (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง)    ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4597 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.   เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร    เลขใบ กว.   

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผู้ประสานงาน :   

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

PDU 18 หน่วย 

mailto:weena@eit.or.th

