
การอบรมเรื่อง “การจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน”
วันศุกรท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-1630 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
การกําหนดวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมจําเปนตองกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการกาก

อุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยการสนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรม
นําแนวคิดในการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิดไปดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน การลดกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน
กอนสงไปกําจัดโดยการแลกเปลี่ยนหรือจําหนายใหแกโรงงานท่ีสามารถนําของเสียเหลานั้นไปใชประโยชน การ
สนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชเพ่ือลดกากอุตสาหกรรม การใชซ้ําและการนํา
กลับมาใชใหม กอนท่ีจะเก็บรวบรวมและขนสงกากอุตสาหกรรมนําไปบําบัดหรือกําจัดอยางถูกวิธีตอไป

กําหนดการ
วันศุกรท่ี 13 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียนท่ีอาคาร  ว.ส.ท.  ชั้น 4
เวลา 09.00 - 10.30 น. กฎหมายท่ีเก่ียวกับกากอุตสาหกรรม
เวลา 10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 11.00 - 12.30 น. การบําบัดโดยวิธีกายภาพและเคมี
เวลา 12.30 - 13.30  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 - 14.30 น. การบําบัดโดยวิธีชีวภาพ และดวยความรอน
เวลา 14.30 - 15.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 15.00 - 16.00 น. การปรับเสถียร การทําใหเปนกอน และการฝงกลบกากอุตสาหกรรม

วิทยากร ศาสตราจารย ดร.ธเรศ ศรีสถิตย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วสท.

ติดตอสอบถาม คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 510 โทรสาร 02-184-4662
E-mail: runglawan@eit.or.th



ใบสมัครการอบรม
“การจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน”

วันศุกรท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

รับจํานวนจํากัดเพียง 40 ท่ีนั่งเทานั้น

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของ
วุฒิบัตร)
ชื่อ – นามสกุล ......................................................................................................................... เลขท่ีสมาชิก วสท..................................................

โทรศัพท......................................................... E-mail : .......................................................................................................
ท่ีอยูหนวยงาน/บริษัท
เลขท่ี ............................. หมูท่ี ........................................อาคาร................................... ซอย.................................
ถนน .................................ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด .....................

รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท..................................... โทรสาร....................................
ผูประสานงานโดย................................................................................................................

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  สาํนกังานใหญ่  หรือ สาขา

คาลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก จายภายในวันท่ี 6 ก.ค. 61 จายหลังวันท่ี 6 ก.ค. 61

สมาชิก วสท.  2,500 บาท / คน  3,000   บาท / คน
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ/  2,800 บาท / คน  3,300 บาท / คน
บุคคลท่ัวไป  3,000 บาท / คน  3,500    บาท / คน

การชําระคาลงทะเบียน
 เงินสด ชําระท่ี อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ เลขท่ี 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส เลขท่ี 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ท่ีอยูใน
การออกใบเสร็จ สงแฟกซมาท่ี 0-2184-4662, 0-2184-4597



ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอน
ลวงหนา ดังนี้

 กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจาํนวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้

**แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน
**แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
**แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
**แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน


