
การอบรมเรื่อง

การจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(วสท.)

รับจำานวนจำากัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน  พ.ศ. 2561
เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำาแหง 39



การอบรมเรื่อง

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน  พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำาแหง 39
จดัโดย สภาบนัวศิวพัฒน์  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

การจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน

หลักการและเหตุผล

	 การกําหนดวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมจําเป็นต้องกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการ

จัดการกาก	 อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 โดยการสนับสนุน

ให้โรงงานอุตสาหกรรม	นําแนวคิดในการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิดไปดําเนินการอย่างต่อเนื่อง	เช่น	การ

ลดกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น	 ก่อนส่งไปกําจัดโดยการแลกเปลี่ยนหรือจําหน่ายให้แก่โรงงานที่สามา

รถนําของเสียเหล่านั้นไปใช้ประโยชน	์ การสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช้

เพื่อลดกากอุตสาหกรรม	 การใช้ซ้ําและการนํา	 กลับมาใช้ใหม่	 ก่อนที่จะเก็บรวบรวมและขนส่งกาก

อุตสาหกรรมนําไปบําบัดหรือกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

กำาหนดการ

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่   คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)
เลขที่	487	ซ.รามคําแหง	39(เทพลีลา	1)	แขวงพลับพลา	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310
โทรศัพท	์02-184-4600-9	ต่อ	510		โทรสาร	02-184-4662		E-Mail:	eit@eit.or.th,	runglawan@eit.or.th

เวลา 08.30 – 09.00  น.  ลงทะเบียนที่อาคาร  ว.ส.ท.  ชั้น 4     

เวลา 09.00 -  10.30 น.  กฎหมายที่เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม

เวลา 10.30 - 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 11.00 - 12.30 น.  การบ�าบัดโดยวิธีกายภาพและเคมี

เวลา 12.30 - 13.30  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 - 14.30 น.  การบ�าบัดโดยวิธีชีวภาพ และด้วยความร้อน

เวลา 14.30 - 15.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 15.00 - 16.00 น.  การปรับเสถียร การท�าให้เป็นก้อน และ

     การฝังกลบกากอุตสาหกรรม
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¦	 เงินสด	 ชำ�ระเงินสดที	่อ�ค�ร	วสท.	ชั้น	5	(ออกจ�กลิฟต์ขว�มือ)

¦	 เช็ค	 ส่ังจ่�ย	สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

¦	 โอนเงิน	 เข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ในน�ม	“สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์”

  	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์		 ส�ข�สภ�ก�ช�ดไทย	 เลขบัญชี	045-2-03026-1

  	 ธน�ค�รกรุงเทพ	 ส�ข�สุรวงศ	์	 เลขบัญชี	147-4-32388-6	

  	 ธน�ค�รกรุงไทย	 ส�ข�จ�มจุรีสแควส์		 เลขบัญชี	162-0-09914-4

ขอสำ�รองร�ยชื่อเข้�ร่วมอบรมดังต่อไปนี้	 **กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ-น�มสกุล	 	เลขที่สม�ชิก	วสท.

	 โทรศัพท์ 	E-mail:

ที่อยู่หน่วยง�น/บริษัท

เลขที	่ 	หมู่ที่ อ�ค�ร	 	ซอย	

ถนน	 	ตำ�บล/แขวง	 	อำ�เภอ/เขต	 	จังหวัด

รหัสไปรษณีย์. 	โทรศัพท์ 	โทรส�ร

ผูป้ระส�นง�นโดย  

เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี  	สำ�นักง�นใหญ	่	หรือ	 	ส�ข�

หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

 3. สำาหรับผู้เข้าอบรมท่ีชำาระค่าลงทะเบียนในราคา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลท่ัวไป ท่านจะได้สิทธ์ิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท.  

  1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สำาเนาบัตรประชาชน และสำาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร  

  หรือ สำาเนาวุฒิการศึกษา) เพื่อแจ้งความจำานงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำาเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ          
ส่งแฟกซ์มาที่ 02-184-4662 

การจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน
 ใบสมัคร การอบรมเรื่อง

อัตราค่าลงทะเบียน

การชำาระเงิน

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามค�าแหง 39

	 ประเภทสมาชิก	 จ่ายภายในวันที่	20 เม.ย.61	 จ่ายหลังวันที่	20 เม.ย.61

สม�ชิก	วสท.	 	 2,500	 บ�ท	/	คน	 	 3,000	 บ�ท	/	คน

ข้�ร�ชก�ร	/	รัฐวิส�หกิจ/	 	 2,800	บ�ท	/	คน	 	 3,300	 บ�ท	/	คน

บุคคลทั่วไป	 	 3,000	บ�ท	/	คน	 	 3,500	 บ�ท	/	คน

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก	อบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	ทั้งในและต่างประเทศ	และได้ชำาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า	ดังนี้
	 1		กรณี	วสท.	เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจ�กเหตุใดก็ต�ม	จะคืนเงินให้กับลูกค้�เต็มจำ�นวน
	 2		กรณีลูกค้�ได้ลงทะเบียน	(ชำ�ระเงินแล้ว)	แจ้งยกเลิกเนื่องจ�กเหตุใดก็ต�มขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมน�	ดูง�น		30	วัน		คืนเงินให้เต็มจำ�นวนของค�่ลงทะเบียน	
	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมน�	ดูง�น		15	วัน		คืนเงินให้	80%	ของค่�ลงทะเบียน
	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมน�	ดูง�น			7	วัน	 คืนเงินให้	50%	ของค่�ลงทะเบียน
	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมน�	ดูง�น			3	วัน		หรือภ�ยในวันจัดง�น	ไม่คืนค่�ลงทะเบียน
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