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โครงการอบรม หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง”รุ่นที่ 17 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ.2564 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

หลักการและเหตผุล 

ในการก่อสร้างใดๆ เช่น อาคาร ตึก สะพาน ถนน เป็นต้น  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเช่น เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ  
ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานตลอดจนผู้อนุญาตก่อสร้าง  มีความจำเป็นต้องทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร อาทิเช่น กฎหมายวิชาชีพ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พรบ.สิ่งแวดล้อม กฎหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัย การทำงานภายใต้สภาวะพิเศษต่างๆ เช่นการทำงานในสถานที่ที่มีความกดอากาศต่ำ รวมทั้งขอบเขต
หน้าที่ของวิศวกรตาม พ.ร.บ.วิศวกร เป็นต้น   
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมนี้ขึ้น
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการก่อสร้างได้อย่างถูกต้ อง       
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการทำงานที่ขัดกับกฎหมาย และเป็นการเพิ่มพูนข้อกฎหมายใหม่ที่ทันสมัยและมีความเป็น
ปัจจุบันมากข้ึน   

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น  ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ให้อนุญาตก่อสร้าง (อาทิ อบต./อบจ.)         
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตหน้าที่การทำงานของวิศวกร ตาม พ.ร.บ.วิศวกร  
3. ให้ทราบถึงกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่และมีความทันสมัย  เพื่อสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง   
4. ให้ทราบถงึหลัก/สาระสำคัญในการและข้อกฎหมายการก่อสร้างที่จำเป็นที่ต้องนำไปปฏิบัติ 
5. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานในการก่อสร้างและกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 

วิศวกร สถาปนิกและผู้ที่เก่ียวขอ้งกับการก่อสร้าง ผู้ปฏบิัติงาน ผู้ควบคุมงาน และ ผู้ให้อนุญาตก่อสร้าง (อบต./อบจ.)         

เนื้อหาการฝึกอบรม 

ขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรตาม พ.ร.บ.วิศวกร กฎหมายการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง กฎหมายความปลอดภัย การทำงานภายใต้สภาวะพิเศษต่างๆ การทำงาน
ในสถานที่ที่มีความกดอากาศต่ำ การทำงานใต้ดิน/อุโมงค์ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  เป็นต้น 
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กำหนดการ 

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564    

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น.  กฎหมายวิชาชีพ อาทิ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พ.ศ.2558 รวมทั้ง
กฎกระทรวงใหม่ต่างๆ  
โดย รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. กฎหมายวิชาชีพ อาทิ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พ.ศ.2558 รวมทั้ง
กฎกระทรวงใหม่ต่างๆ (ต่อ) 
โดย รศ. สิริวัฒน์  ไชยชนะ  

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564    

09.00 - 12.00 น. กฎหมายความปลอดภัยในการก่อสร้าง หลักเกณฑ์การดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง
ภายใต้สภาวะการทำงานปรกติ ได้แก่การก่อสร้างอาคารสูงและภายใต้สภาวะพิเศษต่างๆ เช่น งานขุด
บ่อลึก งานชั้นใต้ดิน งานอุโมงค์ใต้ดินฯลฯ 

  โดย คุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. มาตรฐานและกฎหมายการก่อสร้าง 
 โดย รศ.เอนก  ศิริพานิชกร 
 

ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน 
ชำระก่อน 

25 มีนาคม พ.ศ.2564 
ชำระหลัง 

25 มีนาคม พ.ศ.2564 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 4,000 บาท 4,500 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4,500 บาท 5,000 บาท 
บุคคลทั่วไป  5,000 บาท 5,500 บาท 
➢ ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%   
➢ ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
➢ ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
➢ การโอนเงิน  กรุณานำสง่หลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออก

ใบเสร็จรับเงิน   
มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597-8   

➢ กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์             
มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้ยืนยันการสมัคร และท่านต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา 

 
การชำระเงิน (กรุณาแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษ)ี 

เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สี่แยกศรีวรา     เลขที่บัญชี  140-2-30221-6 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์             เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร์     เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
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ใบตอบรับโครงการอบรม หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง”รุ่นที่ 17 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 ค่าลงทะเบียน 
ชำระก่อน 

25 มีนาคม พ.ศ.2564 
ชำระหลัง 

25 มีนาคม พ.ศ.2564 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 4,000 บาท 4,500 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4,500 บาท 5,000 บาท 
บุคคลทั่วไป  5,000 บาท 5,500 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทัง้ในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
 โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 

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 : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซ่ึง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

การชำระเงิน (กรุณาแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย 

ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขทีบ่ัญชี  045-2-03026-1 
   (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง) ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4597 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.   เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร    เลขใบ กว.   

หน่วยงาน   

เลขที่  หมู่  อาคาร  ซอย   

ถนน  ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผู้ประสานงาน :   

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :   

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