
         
การสัมมนาและดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ” 

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.  
และ ดูงานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบันประเทศไทยไดม้ีการใช้พลังงานเพิ่มข้ึน การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีราคาสูง ปริมาณการใช้ก็เพิ่มมากข้ึน จึง
ต้องหาแหล่งพลังงานอื่นเพื่อน ามาใช้ผลิตไฟฟ้า  

เทคโนโลยีการน าขยะมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจ ท าให้
ประเทศชาติประหยัดเงินตราในการซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เป็นการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และลดปัญหาภาวะโลกร้อน
จากการปล่อยมีเทนสู่บรรยากาศอีกทางหนึ่ง  

ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย จึงเห็นควรร่วมกัน
จัดสัมมนาและดูงานเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานดังกล่าว 
 

ก าหนดการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. 

09.00 – 11.00 น. การบรรยาย “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ” 
 บรรยายโดย  
 ดร.เชาวน์  นกอยู่  
 กรมควบคุมมลพิษ 

 ดร.สมสิทธิ์  มูลสถาน  
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 นายวรวิทย์  เลิศบุษศราคาม  
 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์  
 นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดลอ้มไทย 
 กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

11.00 – 13.00 น. ออกเดินทางไป บรษิัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี 

13.00 – 15.50 น. ดูงานการผลิตไฟฟ้าจากขยะ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระบรุี 

15.00 – 17.00 น. เดินทางกลับ วสท. 

 
 
 
 
 

PDU 6 หน่วย 



ค่าลงทะเบียน 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน  
 มาท่ี  email : weena@eit.or.th   
5. กรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรมสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงิน     

ให้ท่านเต็มจ านวน 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
การสัมมนาและดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ” 

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.  
และ ดูงานเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าจากขยะ ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ค่าลงทะเบียน 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ/บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% แล้ว  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานดูงานท้ังในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดกต็าม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ช่ือบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขท่ีบัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขท่ีบัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจรุีสแควร ์ เลขท่ีบัญชี  162-0-09914-4 

กรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลกิการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึง่ วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นท่ีสิน้สุด 

 (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ช่ือ   นามสกุล                                

เลขท่ีสมาชิก วสท.                           เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร                               เลขท่ีใบ กว.  

บริษัท    

เลขท่ี    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :   
 

กรุณาระบุการเดินทาง:        เดินทางไปกับ วสท. เวลา 11.00 น.          เดินทางไปเอง 

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4597 
ผู้ประสานงาน : คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : weena@eit.or.th  
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