
 

การอบรมเรื่อง  “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา”   รุ่นที่ 2 

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2564 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

******************************************************************************** 

  

การจัดท า TOR หรือ การจัดท าข้อก าหนดเง่ือนไขการประกวดราคา  เป็นเอกสารที่ก าหนดขอบเขต

และรายละเอียดของภารกจิ ที่ผู้จัดท า TOR ต้องการใหผู้้รบัจ้างด าเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่น ๆ 

ของผูร้ับจ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น  ความส าคญัของ TOR  ส าคัญมากต่อคุณภาพของผลงานที่ได้จากผู้

รับจ้าง  ซึ่งจะต้องชัดเจน และก าหนดประเด็นต่างๆ ที่ผูร้ับจ้างต้องด าเนินการไว้อย่างชัดเจน  ยิ่งมีความ

ชัดเจนเพียงใดยิ่งท าใหก้ารคัดเลือกผูร้ับจ้างไดง่้ายขึ้น   อีกทั้งยังเป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เปน็ส่วนของสัญญา

จ้าง 

  

วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อการพัฒนาภารกิจให้ตรงกับความจ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านการจัดท า TOR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีคู่มือ เกี่ยวกับการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ  

1.3 เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ 

 

ก าหนดการ 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. การเขียน TOR ในการจ้างงาน เช่น จ้างที่ปรึกษา จ้างผู้บริหารโครงการ  

 จ้างบริหารทรัพย์สินฯ  

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. กรณีศึกษา TOR ที่ดีและน าไปใช้งานประสบความส าเร็จไม่เกิดปัญหา 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น. กรณีศึกษา TOR ที่เขียนแลว้เกิดปัญหาในการน าไปใช้งาน 

 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น.   
และ 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น. 

 

วิทยากร 

คุณพัฒนะ  จงถาวรสถิตย์ 

ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

คุณบรรพต สุระมานะ 

ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์จ ากัด 

 

PDU 9 หน่วย 

 



ใบสมัครการอบรมเร่ือง    
“การเขยีน TOR อย่างไรไมเ่กิดปัญหา”  รุ่นที ่2 

วันศุกร์ท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ................................................................................   

เลขที ่.......... หมูท่ี ่................ อาคาร  ........................  ซอย   ..........................  

ถนน ..................... ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ..............................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

โทรสาร .......................................... E-mail :..........................................  

ผู้ประสานงานโดย .................................  โทรศัพท์   ..........................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ..............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี    2,500  บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   3,000  บาท/ท่าน 
 บุคคลท่ัวไป    3,500  บาท/ท่าน 

***ฟรี สมคัรสมาชกิ วสท. 1 ป ี***  
ส าหรบัทา่นที่ช าระคา่ลงทะเบยีนในอตัราบคุคลทัว่ไป ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ใบสมัครสมาชิกได้ที ่www.eit.or.th  

และยืน่เอกสารในวนัอบรมเทา่นัน้ 

การช าระเงิน 
เชค็        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที ่140-2-30221-6  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขที ่147-4-32388-6 
 ธนาคารกรงุไทย   สาขาจามจรุีสแควส ์ เลขที ่162-0-09914-4 

หมายเหต:ุกรณีโอนเงนิเงนิเข้าบญัชธีนาคาร กรุณาแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุื่อผู้เข้าอบรมทีอ่ยูใ่นการออกใบเสรจ็สง่มาที่
แฟกซ ์0-2184-4662 หรอืถา่ยรปูใบโอนแลว้สง่ Email มาที ่supannee@eit.or.th  
 

สนใจเขา้รบัการอบรม 
หรอืตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมติดต่อ คุณสุพรรณีย ์แสนภักด ี

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 
E-mail : supannee@eit.or.th  

Website : www.eit.or.th 

mailto:supannee@eit.or.th
mailto:supannee@eit.or.th

