
 
 
             

 
โครงการศึกษาดูงาน  

“งานยกอาคารศุลกสถาน อาคารประเภทผนังอิฐก่อรับน ้าหนัก” (Load- Bearing Wall Building) รุ่นที่ 2 
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.  ณ อาคารศุลกสถาน (The Custom House) 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 

 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ได้เห็นว่า
บริษัท ยู ซิตี้ (จ ากัด) มหาชน ได้มีการบูรณะ “อาคารศุลกสถาน (The Custom House) หรือโรงภาษีร้อยชักสาม” ซึ่ง
เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่า 130 ปี ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในย่านเจริญกรุง โดยจัดตั้งคณะท างานผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเข้าร่วมพัฒนาโครงการฯ 

ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “งานยกอาคารศุลกสถาน อาคารประเภท
ผนังอิฐก่อรับน ้าหนัก” (Load- Bearing Wall Building) การติดตั้งฐานรากและเสริมโครงสร้างเพ่ือการยกอาคารของ
โครงการปรับปรุงโรงภาษีร้อยชักสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรและผู้สนใจ ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิชาการใหม่ๆ เรื่องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิศวกรรมต่อไป 

ก้าหนดการ 

เวลา 12.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง39 

เวลา 13.00 น. ขึ้นรถตู้ท่ี วสท. เพื่อเดินทางไปอาคารศุลกสถาน (The Custom House) 

เวลา 13.30 น. เดินทางถึงอาคารศุลกสถาน (The Custom House) 

เวลา 13.45 น. ฟังบรรยายและเข้าศึกษาดูงาน “งานยกอาคารศุลกสถาน อาคารประเภทผนังอิฐก่อรับ
น้ าหนัก” (Load- Bearing Wall Building)  

 วิทยากรโดย ดร.ธเนศ  วีระศิริ  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
และทีมวิศวกรประจ าโครงการ 

เวลา 16.00 น. เดินทางกลับอาคาร วสท. โดยสวัสดิภาพ 

ดาวโหลดแผนที่อาคารศุลกสถาน (The Custom House)  

 

 

 
หมายเหตุ     
1. ส าหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางโดยรถตู้ วสท. รถออกจาก วสท. เวลา 13.00 น. 
2. ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเองกรุณาเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหาที่จอดรถด้วยตนเอง เนื่องจากทางโครงการไม่มีที่จอดรถ

รับรองให้  

ด่วน!! รับจ ำนวน

จ ำกัด เพียง 30 ท่ำน  



   
 

ใบสมัครโครงการศึกษาดูงาน  
“งานยกอาคารศุลกสถาน อาคารประเภทผนังอิฐก่อรับน ้าหนัก” (Load- Bearing Wall Building) รุ่นที่ 2 

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.  ณ อาคารศุลกสถาน (The Custom House) 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท. 

 
ชื่อ   นามสกุล สมาชิก วสท. เลขที่    
เบอร์โทร.    ID-Line  
บริษัท/หน่วยงาน       

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ e-mail :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

กรุณาเลือก :     ขับรถไปเอง      มาขึ นรถตู้ที่อาคาร วสท. รถออก 13.00 น. 
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

               ประเภท    ช้าระภายในวันที่ 24 พ.ค.64   ช้าระหลังหลังวันที่ 24 พ.ค. 64 

สมาชิก วสท.                850   บาท               1,000  บาท 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป             1,000   บาท               1,200  บาท 

  
หมายเหตุ       
1. ส าหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางโดยรถตู้ วสท. รถออกจาก วสท. เวลา 13.00 น. 
2. ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเองกรุณาเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหาที่จอดรถด้วยตนเอง เนื่องจากทาง

โครงการไม่มีที่จอดรถรับรองให้  
3. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%   

 

การช้าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ         สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 

*ส่งใบสมัครและสลิปการโอนเงินมาที่ E-mail: chadaporn.eit@gmail.com* 

 สอบถามรายละเอียดและสง่ใบสมคัรไดท้ี่ : คณุชฎาพร  พงษ์อิม่ 

โทรศพัท ์0-2184-4600-9 ตอ่ 520  หรอื  091-435-5034 

E-mail: chadaporn.eit@gmail.com 

ด่วน!! รับจ ำนวนจ ำกัด 

เพียง 30 ท่ำน  


