การอบรมหลักสูตร

การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
(Secure Landfill Design)
วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39
รับจำ�นวนจำ�กัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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หลักการและเหตุผล
จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ท�ำให้ปริมาณของเสียอันตรายทั้งจากชุมชนและ
จากกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เดิมของเสียอันตรายบางส่วนจะถูกทิ้งและ
น�ำไปก�ำจัดปะปนกับมูลฝอยชุมชนทั่วไป เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา ท�ำให้มีกฎหมายหลาย
ฉบับที่ออกมาเพื่อก�ำหนดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีการจัดการของเสียอันตรายที่ถูกต้อง
รวมทั้งภาครัฐเองก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากมูลฝอยชุมชน
ทั่วไป และจะต้องน�ำๆไปก�ำจัดในหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย (Secure Landfill) ดังนั้นเพื่อให้วิศวกร
และผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตรายได้ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดให้มีการอบรมการออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตรายขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบหลักการและเกณฑ์การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริงได้

จุดเด่นของหลักสูตร
ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบหลักเกณฑ์และแนวคิดในการออกแบบโดยได้รับการถ่ายทอดจาก
วิทยากรที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานสูง ท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถ
น�ำไปออกแบบเองได้จริง

วิทยากรโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท. ประจ�ำปี 2560-2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในการออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
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ก�ำหนดการ
วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 12.00 น. - การคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างหลุมฝังกลบของเสียอันตราย
				

- หลักเกณฑ์การฝังกลบของเสียอันตราย

				

- การออกแบบหลุมระบบการฝังกลบของเสียอันตราย

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.00 น. - การออกแบบหลุมระบบการฝังกลบของเสียอันตราย (ต่อ)
				

- การออกแบบระบบปิดหลุมฝังกลบชั้นสุดท้าย

				

- การออกแบบสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

				

- การติดตามหลุมฝังกลบ

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เลขที่ 487 ซ.รามค�ำแหง 39(เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510  โทรสาร  02-184-4662
E-Mail: eit@eit.or.th, runglawan@eit.or.th
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ขอสำ�รองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ **กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**
ชื่อ-นามสกุล
เลขที่สมาชิก วสท.
โทรศัพท์
E-mail:
ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท
เลขที่
หมู่ที่
อาคาร
ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.
โทรศัพท์
โทรสาร
ผูป้ ระสานงานโดย
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
ส�ำนักงานใหญ่  หรือ สาขา

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก
สมาชิก วสท.
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ/
บุคคลทั่วไป

จ่ายภายในวันที่ 16 มี.ค.61
2,500 บาท / คน
2,800 บาท / คน
3,000 บาท / คน

จ่ายหลังวันที่ 16 มี.ค.61
3,000 บาท / คน
3,300 บาท / คน
3,500 บาท / คน

หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
3. สำ�หรับผูเ้ ข้าอบรมทีช่ �ำ ระค่าลงทะเบียนในราคา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทัว่ ไป ท่านจะได้สทิ ธิป์ ระโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท.		
		
1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
		 หรือ สำ�เนาวุฒิการศึกษา) เพื่อแจ้งความจำ�นงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้
1  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำ�นวน
2  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำ�ระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจำ�นวนของค่าลงทะเบียน
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

การช�ำระเงิน

¦ เงินสด ชำ�ระเงินสดที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
¦ เช็ค สัง่ จ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
¦ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
		
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขบัญชี 045-2-03026-1
		
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขบัญชี 147-4-32388-6
		
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส์
เลขบัญชี 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำ�เนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ส่งแฟกซ์มาที่ 02-184-4662

