ใบสมัครการอบรม
กฎหมายก่อสร้างทีต
่ อ
้ งรูก
้ บ
ั ข้อควรระวัง
“กรุณาเขียน ชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร”
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................หมายเลขสมาชิก วปท.....................................
หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร.........................โทรศัพท์..............................E-mail………………………………….
ที่อยู่ออกใบเสร็จ/บริษท
ั /หน่วยงาน.................................................................................ที่อยู่เลขที่......................
หมู่ท.ี่ ...................อาคาร...........................................ซอย.........................................ถนน................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ ...............เลขประจาตัวผู้เสียภาษี..................................................................................................
ค่าลงทะเบียน
สมาชิก วปท.

7,000

บาท

บุคคลทัว
่ ไป

7,500

บาท

สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย
องค์กรแม่ขา่ ยสภาวิศวกร

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7% ไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 099-3-00013301-3
487 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซอยรามคาแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ค่าลงทะเบียน ชาระก่อนการอบรมภายในวันที่ 11 เมษายน 2562


เงินสด

ที่สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย ชั้น 3



 เงินโอน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภท กระแสรายวัน



 เลขที่บัญชี 026-1-01639-7



กรณีโอนโปรดส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมที่อยู่อย่างชัดเจน มาพร้อมกับใบสมัครมาที่ E-mail :
ceat@ceat.or.th และแจ้งให้เจ้าหน้าที่สมาคม วปท.ได้ทราบ



กฎหมายก่อสร้างที่ตอ้ งร ้ ู
กับ

เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย”
สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย
ชัน
้ 3 เลขที่ 487 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ข้อควรระวัง

โทร.02-935-6440, 02-949-0651 โทรสาร.02-935-6440 Website : http:// ceat.or.th

วันที่ 23-24 เมษายน 2562
ณ ห้องประช ุม วังทอง โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กร ุงเทพฯ

กาหนดการ
หลักสูตร กฎหมายก่อสร้างทีต
่ อ
้ งรูก
้ บ
ั ข้อควรระวัง

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากระบบความคิด การศึกษาในทางวิศวกรรม และกฎหมายมีความแตกต่างกัน การ

วันที่ 23 – 24 เมษายน 2562

ให้ องค์ค วามรู้ ทางกฎหมายแก่ วิศ วกร สถาปนิ ก หรื อผู้ ท างานด้า นการก่อ สร้า ง ซึ่ง มีบ ริบ ทที่

ณ ห้องประชุม วังทอง โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

แตกต่างกัน ทาให้ผู้ที่ทางานในวงการก่อสร้างแต่มีความประสงค์จะเรียนรู้หรือทาความเข้าใจ
ในเชิ ง กฎหมาย ขาดความเข้ าใจที่ ถูก ต้ อง และไม่ส ามารถนาไปหารื อนั ก กฎหมายได้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง ประกอบกั บการท างานก่ อ สร้ า งเป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามช านาญอย่ า งสู ง นั ก
กฎหมายจึงไม่สามารถทาความเข้าใจได้ในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ไม่สามารถให้คาแนะนา
ที่ถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่มีความจาเป็น
หลักสูตรนี้ จึงได้จัดทาขึ้น โดยบุคลากรทางกฎหมายทั้งในด้านวิชาการ และการทางาน มี
ประสบการณ์ในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาทั้งในชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงการ
ทางานด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาการควบคุมงาน ผู้พัฒนาอสัง หาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม
วิศวกรรม และผู้ประกอบการค้ าที่เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวมประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ทางานในวงการก่อสร้าง มีความจาเป็นจะต้องรู้ และระมัดระวังในการทางาน
จึงช่วยร่นระยะเวลาการเรียนรู้ ได้องค์ความรู้ที่มีความถูกต้องเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง
ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รับ
 เข้ าใจความรู้พื้ นฐานเกี่ย วกั บกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกั บวงการก่ อสร้า ง โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 เพื่ อให้ส ามารถเข้ าใจรู ปแบบของสัญญาก่อ สร้า งแบบต่า งๆ และผลในทางกฎหมายของ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขแบบต่างๆ
 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงในก่อสร้างได้อย่างเหมาสม
 เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจในกระบวนการยุ ติ ธ รรม และการระงั บ ข้ อ พิ พ าททางเลื อ ก รวมทั้ ง
ผลกระทบที่เกิดจากทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (วันแรก)
08.30 - 08.45 น.
08.45 - 09.00 น.

13.30 - 15.00 น.

ลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิด
โดย ผู้แทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ความแตกต่างในระบบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างชาติ
รับประทานอาหารว่าง
แนวคิดในร่างสัญญาก่อสร้างแบบต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
ความรับผิดตามสัญญาก่อสร้าง

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.30 น.

รับประทานอาหารว่าง
หลักประกันและการจัดการความเสี่ยง

09.00 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.15 น.
12.15 - 13.30 น.

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 (วันทีส
่ อง)
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.

ลงทะเบียน
การฟ้องร้องบังคับคดี การระงับข้อพิพาททางเลือก และ พยานหลักฐาน

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.15 น.
12.15 - 13.30 น.

รับประทานอาหารว่าง
การตรวจทานสัญญา
รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00 น.

การร่างสัญญาก่อสร้าง (Work shop)

15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.30 น.

รับประทานอาหารว่าง
ช่วง Open Floor เพื่อตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม
(กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของวิทยากร)

เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา วิศวกรที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รบ
ั :

วิทยากร


คุณมงคล วุฒธ
ิ นากุล ที่ปรึกษากฎหมาย

1. เอกสารประกอบการอบรม
2. นับหน่วยพัฒนา (PDU) เพื่อทากิจกรรม CPD
3. วุฒิบัตรหลักสูตรอบรม
หมายเหตุ : สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและคืนเงินหรือเลื่อนจัดอบรม หากผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีจานวนไม่เพียงพอถึงจุด
ต้นทุน

