
 

ใบสมัครเข้าร่วมฟังการสัมมนา 
 “Time to Disrupt. Managing construction documents through EDMS” 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  
ณ ห้อง Lancaster 1-2 ชั้น 2 โรงแรม Lancaster  ถ.เพชรบรุตีัดใหม่ กรุงเทพฯ 

 

 

 “กรุณาเขียน ชื่อ – นามสกลุ ตัวบรรจงเพ่ือความถูกต้องในการลงทะเบียน  
และสงใบสมัครมายังหมายเลขโทรสาร 0-2935-6441 หรือ Email: ceat@ceat.or.th” 

บริษัท/หน่วยงานละ 2 ท่าน 
 

1. ชื่อ – นามสกุล ...............................................................หมายเลขสมาชิก วปท................................................ 
 หมายเลขสมาชกิสภาวิศวกร......................โทรศัพท์..............................E-mail................................................. 
2. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................หมายเลขสมาชิก วปท.......................................

หมายเลขสมาชกิสภาวิศวกร......................โทรศัพท์...................................E-mail……………….…………………….. 
3. บริษัท/หน่วยงาน.................................................................................ที่อยู่เลขที่......................หมู่ที่.................. 
         อาคาร.................................................ซอย...............................................ถนน................................................. 
         ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย์.............. 
4. ชื่อ – นามสกุล ผู้ประสานงาน ………………………………….. เบอร์ติดต่อ.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ 

 

 

 

“Time to Disrupt. Managing construction 

documents through EDMS” 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 10 สงิหาคม 2565 
ณ ห้อง Lancaster 1-2 ชั้น 2 โรงแรม Lancaster  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 

หรือ Scan ลงทะเบียนผ่าน QR Code 

 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหง่ประเทศไทย 

ชั้น 3 เลขที ่487 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคำแหง            

แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร.02-935-6440, 02-949-0651 โทรสาร.02-935-6441 Website : http:// ceat.or.th 

 

mailto:ceat@ceat.or.th


 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยในปัจจุบันลักษณะของงานในวงการก่อสร้างมีความจำเป็นอย่างมากในการจัดการเอกสารของโครงการ ซึ่งเป็น
กุญแจสำคัญของความสำเร็จในการบริหารโครงการ ด้วยระบบนี้ทำให้เราทราบสถานะของเอกสาร สามารถบริหาร
จัดการ ตลอดจนอนุมัติ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยแก้ปัญหา ป้องกันและหลีกเล่ียงข้อพิพาท
ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นเครื่องมือสนับสนุนเมื่อมีการเคลม รวมถึงยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารแบบเดิม ทั้งในเรื่อง
การจัดเก็บ การทำลาย ตลอดจนสามารถเป็นโครงการมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วตามที่กำหนด 
  

ดังนั้น สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้เห็นความสำคัญการบริหารงานก่อสร้างสากล  จึงได้จัด
ส ัมมนา  “Time to Disrupt. Managing construction document through EDMS” และได ้ เร ี ยนเช ิญ  บร ิษัท 
ควอนตัม พีพีพี คอนซัลต้ิง จำกัด และบริษัท Conzol Solutions Limited ซ่ึงเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามา
บรรยายให้กับกลุ่มเจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ สมาชิก วปท.  ผู้ออกแบบ สถาปนิก ผู้รับเหมา และผู้สนใจเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อวงการก่อสร้างต่อไป 

 

 

▪ สามารถเข้าใจ การอนุมัต ิการติดตามสถานะเอกสาร ให้สื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน 

▪ สามารถเข้าใจต่อการค้นหาเอกสาร 

▪ สามารถทราบเร่ืองราวความเป็นมาของเอกสารนั้นๆ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

▪ สามารถทำให้การสื ่อสารมีประสิทธิภาพกับทุกฝ่ายในโครงการ (เจ้าของโครงการ ผู ้ออกแบบ  ที ่ปรึกษา และ

ผู้รับเหมา) 

 

 

 

▪ คุณนพดล   ใจซ่ือ อุปนายกวิชาการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย. 
  ประธาน บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด 

▪ ดร.อภิรัตน์  ประทีปอุษานนท ์ Managing Director , Forensic Delay Analyst, Mediator of 
Quantum PPP Consulting Ltd. 

▪ คุณสรวุฒิ  ไพโรจน์กุล Managing Director, Conzol Solution Limited. 
 

 

 

 
กำหนดการ 

“Time to Disrupt. Managing construction documents through EDMS” 
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 

ณ ห้อง Lancaster 1-2 ชั้น 2 โรงแรม Lancaster ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 
 

วันที่  10 สิงหาคม 2565 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. ประธานกลา่วเปิด 

Time to Disrupt. Managing construction documents through EDMS 
โดย คณุนพดล ใจซื่อ 

09.30 - 10.15 น. ไม่ใช่แค่บริหารเอกสารก่อสร้าง แต่ EDMS ที่ดีคือหัวใจของความสำเร็จของ
ก่อสร้าง ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าระบบ EDMS  
ที่ดีจะดสูถานะและป้องกันงานก่อสร้างล่าช้าได้อย่างไร 
โดย ดร.อภิรตัน์ ประทีปอุษานนท์ 

10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น. Conzol EDMS Feature Overview 

โดย คณุสรวุฒิ ไพโรจน์กุล 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.45 น. การใช้งาน EDMS  ประสบการณจ์ากผู้ใช้งานจริง 

โดย (แจ้งให้ทราบภายหลัง) 
13.45 - 15.30 น. Workshop  

ความท้าทายของ EDMS ในโครงการก่อสร้าง  
15.30 - 15.45 น. รับประทานอาหารว่าง  
15.45 - 16.00 น. Success story :  Conzol implementation pathways 

โดย    คุณสรวุฒิ ไพโรจน์กุล 
16.00 - 16.30 น. ถาม – ตอบ 

 

หลักการและเหตุผล 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 วิทยากร 


