
 

 

        
การใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง : แนวคิดและการจัดการ 
(Construction Claim: Concepts and Management) 

วันที่ 30 – 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  
จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักการและเหตุผล 

การใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง (construction claim) เป็นกระบวนการสำคัญในโครงการก่อสร้างแต่มักจะ
นำไปสู่ข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างก่อสร้างสามารถเรียกร้องผู้ว่าจ้างเพ่ือชดเชยความเสียหายตามสิทธิที่
กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเพ่ือขยายระยะเวลาก่อสร้างและชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  อย่างไร
ก็ตามกระบวนการ claim ซึ ่งระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างมักจะสลับซับซ้อนและเคร่งครัดในเรื ่องขั ้นตอนและเวลา  
นอกจากนั้นกระบวนการดังกล่าวยังจำเป็นต้องใช้เอกสารสนับสนุนจำนวนมาก  ดังนั้นผู้รับจ้างก่อสร้างส่วนใหญ่จึงไม่เข้าใจ
และประสบปัญหาอุปสรรคในการเตรียม claim ทำใหไ้ม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการดังกล่าว    

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานที่สำคัญของ construction claim 
และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ  

(1) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง ได้แก่ นิยามและมูลเหตุของการ claim, ขั้นตอน
ของกระบวนการ claim, การ claim เวลาและเงิน, และประเด็นกฎหมายที่สำคัญในการ claim 

(2) การใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้าง (extension of time, EOT) ได้แก่ ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการ claim, ข้อสัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการ claim, รวมถึงการใช้ CPM เป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุน claim โดยจะมีการทำ workshop เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์สัญญาและความเสี่ยง และการ
วิเคราะห์กำหนดการและความล่าช้า 

(3) การจัดการ claim โดยผู้รับจ้างก่อสร้าง ได้แก่ claim management ที่ดีสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง, claim 
prevention, และ  claim preparation โ ด ยจะม ี ก า รทำ  workshop เ พ ื ่ อ เ ร ี ย น ร ู ้ เ ก ี ่ ย ว กั บ  claim 
documentation และ claim communication and negotiation 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ contract manager, claim engineer, claim analyst, ผู ้จ ัดการโครงการ , วิศวกรโครงการ , 
เจ้าของโครงการก่อสร้าง, และผู้ที่สนใจทั่วไป  

PDU 18 27
หน่วย 



 

 

กำหนดการ 
 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 

แนวคิดของการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง (Concepts of Construction Claim) 
วิทยากร : รศ. ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
  คุณเสาวคนธ์  แสงสุพรรณ (ท่ีปรึกษากฎหมาย-สัญญา บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)) 
กำหนดการ 
09:00 − 09:15 แนะนำหลักสูตร 
09:15 − 09:45 ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง (fundamentals of construction contracts)  
09:45 − 10:30 นิยามและมูลเหตุของการ claim (definitions and grounds of claims)  
10:30 − 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45 − 12:00 ขั้นตอนของกระบวนการ claim (steps of a claim process) 
12:00 − 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 − 13:45 ความล่าช้าและการขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้าง (construction project delays and time  
 extensions) 
13:45 − 14:30 การประเมินผลกระทบด้านราคาก่อสร้าง (pricing construction claims) 
14:30 − 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45 − 15:45 ประเด็นกฎหมายที่สำคัญในการ claim 
15:45 − 16:00 สรุป และ Q&A      
 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 

การใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้าง  (Claims for Extension of Time, EOT) 
วิทยากร : ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ (Managing Director of Quantum PPP Consulting Limited) 
  คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ (Managing Director of Propertist Co., Ltd.) 
กำหนดการ 
09:00 − 09:15 Introduction 
09:15 − 10:30 Basic understanding of construction claims 
 Positive thinking of claims − how to build your confidence in claim management 
10:30 − 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45 − 11:15 Contract & risk control − study risk- and claim-related contract provisions  
11:15 − 12:00 Workshop: Contract & risk analysis  
12:00 − 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 − 14:30 Time control − use of CPM schedule to prove delay and acceleration claims 
14:30 − 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง   
14:45 − 15:15 Workshop: Schedule/Delay analysis 
15:15 − 15:45 Documentation control −  use of project records to prove claim causations and  
 responsibilities, timely notification of claim with supporting documents 
15:45 − 16:00 Review & Feedback survey   



 

 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

การจัดการการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้างโดยผู้รับจ้าง  (Construction Claim Management by Contractors) 
วิทยากร : คุณอรรคพร โพธิสุวรรณ (Contract Manager, Schedule & Claim Manager of Italian-Thai  
 Development, PLC) 
กำหนดการ 
09:00 − 09:15 Introduction 
09:15 − 10:00 Claim Management ที่ดีสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง 
10:00 − 10:30 Claim Prevention โดยผู้รับจ้างก่อสร้าง 
10:30 − 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45 − 12:00 Claim Preparation 
12:00 − 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 − 14:30 Workshop Part 1: Claim documentation (according to FIDIC) − issue notification, claim  
 documentation, dispute documentation 
14:30 − 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง   
14:45 − 15:45 Workshop Part 2: Claim communication & negotiation − presentation tips & techniques 
15:45 − 16:00 Review and Q&A      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียน 
ชำระก่อน 

15 ตุลาคม พ.ศ.2563 
ชำระหลัง 

15 ตุลาคม พ.ศ.2563 

สมาชิก  วสท. , นสิิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 6,500 บาท 7,000 บาท 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7,000 บาท 7,500 บาท 

บุคคลทั่วไป 7,500 บาท 8,000 บาท 

หมายเหต ุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและท่ีอยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน   
 มาที่  Fax No : 0-2184-4597   
5. กรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดย

มี รายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 
 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 ุ: เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืน
เงินให้ท่าน     เต็มจำนวน 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 

(ท้ังนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้

นายจ้าง        ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญ

วิศวกร      และวิศวกรอาเซียน (AEC) 

การชำระเงิน 
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  

 
 
 

 
 



 

 

        
การใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง : แนวคิดและการจัดการ 
(Construction Claim: Concepts and Management) 

วันที่ 30 – 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  
จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
กรุณากรอกตัวบรรจงที่มีความชัดเจน  เพ่ือความถูกต้องในใบเสร็จและใบกำกับภาษี และส่งโทรสาร มาที่ 0-2184-4597 

ค่าลงทะเบียน 
ชำระก่อน 

15 ตุลาคม พ.ศ.2563 
ชำระหลัง 

15 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 สมาชิก  วสท. , นสิิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี)6,500 

บาท 
7,000 บาท 5,000 บาท 

 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ7,000 บาท 7,500 บาท 5,500 บาท 
 บุคคลทั่วไป7,500 บาท 8,000 บาท 6,000 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% แล้ว  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  3% 
กรณีวิศวกรรมสถานฯยกเลิกการจดัอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
 โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลกิการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

        (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง)    ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4597 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.   เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร    เลขใบ กว.   

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   

ถนน  ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผู้ประสานงาน :   

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

mailto:weena@eit.or.th

