การอบรมหลักสูตร

การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอย
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill Design)

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39
รับจำ�นวนจำ�กัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(วสท.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill Design)
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39
จัดโดย สภาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นวิธีการก�ำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ได้รับความนิยมในการด�ำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ทั้งนี้เพราะมีค่า
ด�ำเนินการที่ไม่สูงมาก รวมทั้งการด�ำเนินงานฝังกลบมูลฝอยเป็นสิ่งที่สามารถด�ำเนินการเองได้ ไม่มี
ความยุ่งยากและซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่ดี
จะท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้วิศวกรผู้ที่จะท�ำการ
ออกแบบมีความรู้ความเข้าใจและมีความช�ำนาญในการออกแบบมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดให้มีการอบรมการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบหลักการและเกณฑ์การออกแบบระบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริงได้

จุดเด่นของหลักสูตร
เป็นการสอนเทคนิคการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในประเด็นต่างๆ
โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาบาลมาเป็นเวลา
นาน ท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจมากขึ้น รวมทั้งสามารถด�ำเนินการออกแบบเองได้จริง

วิทยากรโดย

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

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอย
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ก�ำหนดการ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 12.00 น. - วิธีการฝังกลบและการคัดเลือกสถานที่
			
- เกณฑ์การออกแบบหลุมฝังกลบ
			
- การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอย
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 16.00 น. - การออกแบบระบบรวบรวมน�้ำชะมูลฝอย
			
- การออกแบบระบบระบายน�้ำผิวดิน		
			
- การออกแบบระบบรวบรวมและระบายก๊าซมีเทน
			
- การออกแบบระบบอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ 		
				 และการติดตามพื้นที่ฝังกลบ

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

ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill Design)

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ว.ส.ท.
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ/
บุคคลทั่วไป

จ่ายภายในวันที่ 9 มี.ค.61
2,500 บาท / คน
2,800 บาท / คน
3,000 บาท / คน

จ่ายหลังวันที่ 9 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

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

