
ที่ วสท. 254/2561 

       12   มีนาคม  2561 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐาน วสท. 

เรียน วิศวกร และผู้เกี่ยวข้อง 

สิ่งที่แนบมาด้วย   1. ก าหนดการ   2. แบบตอบรับ 
 

 ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรม    
อุตสาหการ  ได้จัดท ามาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม และ มาตรฐานการบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาด าเนินการด้านการออกแบบ
โรงงานอุตสาหการ และ การบริหารความปลอดภัยในโรงอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายส าหรับวิศวกรผู้แทนเจ้าของ
โรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา  ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน  และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกร หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ฯลฯ  วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยฯ  จัดเทคนิคพิจารณ์นี้เพ่ือขอข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  วิศวกร และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ก่อน
ประกาศใช้มาตรฐาน  
 
 ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม
เทคนิคพิจารณ ์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ก าหนดการดังนี้  

 เวลา 09.00 – 12.00 น. เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม  

 เวลา 13.00 – 16.00 น. เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม  

สถานที่จัดเทคนิคพิจารณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 ถ.รามค าแหง กรุงเทพมหานคร  
โดยขอความกรุณาท่านตอบแบบตอบรับตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยนี้  ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย)  และท่านสามารถดาวน์โหลดร่างมาตรฐาน ได้ที่ www.eit.or.th  
 

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ส าหรับความรว่มมือใน
การส่งผู้แทนเข้าร่วมในการจัดเทคนิคพิจารณ์ดังกล่าว 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               (ดร.ธเนศ  วีระศิริ) 

     นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

       ติดต่อ: คุณพรนิชา รอดชีวะ โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 525 โทรสาร 02-184-4662 E-mail : pornnicha.eit@gmail.com 



 
 
 
 

ก ำหนดกำรเทคนิคพิจำรณ ์

มำตรฐำนกำรออกแบบแผนผังโรงงำนอุตสำหกรรม มำตรฐำนกำรออกแบบแผนผังโรงงำนอุตสำหกรรม มำตรฐำนกำรออกแบบแผนผังโรงงำนอุตสำหกรรม    
โดย  วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภำคม 2561 
 เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.  ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง 39  

--------------------------------------------------------- 

08.30 น. – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.05 น.   กลำ่วเปดิ 
  โดย นายพิชญะ จนัทรานุวฒัน์ 
  เลขาธกิารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
09.05 น. – 09.20 น. ควำมเป็นมำกำรจดัท ำมำตรฐำน 
 โดย  รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
 ประธานคณะท างานมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอตุสาหกรรม 
09.20 น. – 12.00 น. ประเด็นปรับปรุงมำตรฐำนกำรออกแบบแผนผังโรงงำนอุตสำหกรรม 
 โดย  รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
 ประธานคณะท างานมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอตุสาหกรรม 
 และคณะท างาน 
 
10.30 – 10.45 น.   Coffee break 
11.00 – 12.00 น. อภิปรำย ถำม-ตอบ  
 
ด าเนินรายการโดย   รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
                     และคณะท างานและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบตอบรับเข้ำร่วม 
เทคนิคพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อก ำหนดมำตรฐำนกำรออกแบบแผนผังโรงงำนอุตสำหกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภำคม 2561 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อำคำรวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

จัดโดย  
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 

 
 
ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร.................................................................................. 

ที่อยู่....................................................................................................................................................................................... 

เว็บไซต์.................................................................................................................................................................................. 

ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ดงันี ้

1. ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง.................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................อีเมลล์............................................................................................... 

2. ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................อีเมลล์............................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี)......................................................................................................................................................... 

3. ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................อีเมลล์............................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี)......................................................................................................................................................... 

4. ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................อีเมลล์............................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี)......................................................................................................................................................... 
 

กรุณำส่งแบบตอบรับกลับมำที ่
 โทรสำร 02-184-4662 หรือ E-Mail : pornnicha.eit@gmail.com 

ผู้ประสำนงำนเพิ่มเติม : คุณพรนิชำ  รอดชีวะ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 525 
ภำยในวันศุกร์ที่ 18  พฤษภำคม 2561 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ-สกุล  ............................................................. หนว่ยงาน ........................................................................... 
เบอร์โทร .............................................................. E-mail ……………………..…....……………………………………..… 

(1)    ข้อแก้ไข      ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

(2)   ข้อแก้ไข      ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

(3)  ข้อแก้ไข     ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

(4)   ข้อแก้ไข      ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

(5)   ข้อแก้ไข      ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 
**ขอบพระคุณส าหรับค าถามและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม** 

หากมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาส่งได้ที่ E-mail : pornnicha.eit@gmail.com 

 
 
 

แบบสอบถำม 

เทคนิคพิจำรณ์มำตรฐำนกำรออกแบบแผนผังโรงงำนอุตสำหกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภำคม 2561 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อำคำร วสท. 
 



 
 
 
 

ก ำหนดกำรเทคนิคพิจำรณ ์

มำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรมมำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรมมำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม      
โดย  วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภำคม 2561 
 เวลา  13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.  ถ.รามค าแหง  ซ.รามค าแหง 39  

--------------------------------------------------------- 

12.30 น. – 13.00 น.   ลงทะเบียน 
13.00 น. – 13.05 น.   กลำ่วเปดิ 
  โดย นายพิชญะ จนัทรานุวฒัน์ 
  เลขาธกิารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
13.05 น. – 13.20 น. ควำมเป็นมำกำรจดัท ำมำตรฐำน 
 โดย  รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
 ประธานคณะท างานมาตรฐานการบรหิารความปลอดภยัในโรงงานอตุสาหกรรม 
13.20 น. – 16.00 น. ประเด็นปรับปรุงมำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 โดย  รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
 ประธานคณะท างานมาตรฐานการบรหิารความปลอดภยัในโรงงานอตุสาหกรรม 
 และคณะท างาน 
 
14.30 – 14.45 น.   Coffee break 
15.00 – 16.00 น. อภิปรำย ถำม-ตอบ  
 
ด าเนินรายการโดย   รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
                     และคณะท างานและเลขานกุาร 



 

 

แบบตอบรับเข้ำร่วม 
เทคนิคพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อก ำหนด 

มำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภำคม 2561 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อำคำรวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ ์
จัดโดย  

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 
 
 

ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร.................................................................................. 

ที่อยู่....................................................................................................................................................................................... 

เว็บไซต์.................................................................................................................................................................................. 

ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ดงันี ้

1. ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง.................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................อีเมลล์............................................................................................... 

2. ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................อีเมลล์............................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี)......................................................................................................................................................... 

3. ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................อีเมลล์............................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี)......................................................................................................................................................... 

4. ชื่อ-นามสกลุ...................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................................อีเมลล์............................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี)......................................................................................................................................................... 
 

กรุณำส่งแบบตอบรับกลับมำที ่
 โทรสำร 02-184-4662 หรือ E-Mail : pornnicha.eit@gmail.com 

ผู้ประสำนงำนเพิ่มเติม : คุณพรนิชำ  รอดชีวะ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 525 
ภำยในวันศุกร์ที่ 18  พฤษภำคม 2561 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

ชื่อ-สกุล  .............................................................. หนว่ยงาน ........................................................................... 
เบอร์โทร .............................................................. E-mail ……………………..…....……………………………………..… 

(1)    ข้อแก้ไข      ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

(2)   ข้อแก้ไข      ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

(3)  ข้อแก้ไข     ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

(4)   ข้อแก้ไข      ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

(5)   ข้อแก้ไข      ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุ) บทที่ ................. ข้อที่ .................... หน้า .................... (หากมีโปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 
**ขอบพระคุณส าหรับค าถามและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม** 

หากมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาส่งได้ที่ E-mail : pornnicha.eit@gmail.com 

 

แบบสอบถำม 

เทคนิคพิจำรณ์มำตรฐำนมำตรฐำนกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม 

วันพฤหัสบดีที ่24 พฤษภำคม 2561 เวลำ 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อำคำร วสท. 
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