
        
โครงการอบรม  หลักสูตร 

แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
วันเสารท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.  
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
หลักการและเหตุผล 

น้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมมีสวนประกอบของมลสารหลายชนิด  จำเปนตองไดรับการบำบัดอยางเหมาะสมและถูกตองตาม
หลักวิชาการเพ่ือปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการปลอยมลสารออกไปปนเปอนกับแหลงน้ำตางๆในสิ่งแวดลอม  ดังนั้น
ความรูความเขาใจดานการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญในการแกปญหาน้ำเสียให
เปนไปตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจแนวทางการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. เพ่ือใหมีแนวทางในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมไดดีข้ึน จากกรณีศึกษาในหลักสูตรฯ 
 

วิทยากร 
รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล 

 
กำหนดการ วันเสารท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

08:30 - 09:00 น.      ลงทะเบียน  

09:00 - 10:30 น.      ท่ีมาและคุณลักษณะของน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10:45 - 12:00 น.    หลักการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบเติมอากาศรูปแบบตางๆ 

12:00 - 13:00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 - 15:00 น.    หลักการออกแบบระบบบำบัดชีวภาพแบบไรออกซิเจน (anaerobic treatment) รูปแบบตางๆ 

14:30 - 14:45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

14:40 - 16:00 น.    หลักการออกแบบระบบบำบัดเคมีแบบตางๆ 
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คาลงทะเบียน 

คาลงทะเบียน 
ชำระกอน 

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ชำระหลัง 

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท 3,500 บาท 

บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท 

หมายเหตุ 

1. ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  แลว  และ วสท. ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย  3%   
2. ราคานี้รวมคาเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารวาง/วุฒิบัตร 
3. ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณานำสงหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชือ่ผูเขารับการอบรมและที่อยูในการออกบเสร็จรับเงิน   
 มาที่  Fax No : 0-2184-4597   

5. กรณีที ่ทานไมสามารถเขารวมการอบรมได โปรดทำหนังสือแจงยกเลิกการอบรมลวงหนากอนการอบรมโดยมี 
รายละเอียดการคืนเงินดังตอไปน้ี 

 5.1 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน 

 5.2 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของคาลงทะเบียน 

 5.3 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน 

 5.4 แจงยกเลิกนอยกวา 7 วันกอนวันจัดอบรม/สัมมนา ไมคืนคาลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เวนแตมีเหตุจำเปนซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเปนรายๆ ไป และใหถือผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด 

6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและตางประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินใหทาน     
เต็มจำนวน 

สิทธิประโยชน 

1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเวนภาษีเงินได สูงสุดถึง 200 % ของรายจายคาลงทะเบียนเขาอบรม 
(ทั้งนี้เปนไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 

2. ถือเปนการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดใหนายจางที่มี
ลูกจางตั้งแต 100 คนข้ึนไป  ตองจัดอบรมใหแกลูกจางไมต่ำกวารอยละ 50 ของลูกจางทั้งหมด 

3. มีสิทธิ์รับหนวยพัฒนาความรู (PDU) ตามที่สภาวิศวกรใหการรับรอง เพื่อประโยชนในการสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกรและ
วิศวกรอาเซียน (AEC) 

การชำระเงิน 

เช็ค    สั่งจาย  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 

-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 

-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร เลขที่บัญชี  162-0-09914-4  

 
 
 

 
 
 



        
โครงการอบรม  หลักสูตร แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม 

วันเสารท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท.  
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

กรุณากรอกตัวบรรจงที่มีความชดัเจน  เพื่อความถูกตองในใบเสร็จและใบกำกับภาษี และสง email : weena@eit.or.th 

คาลงทะเบียน 
ชำระกอน 

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ชำระหลัง 

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท 

 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท 3,500 บาท 

 บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว  และ วสท. ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย  3% 

กรณีวิศวกรรมสถานฯยกเลิกการจดัอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานท้ังในและตางประเทศเน่ืองจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหทานเต็มจำนวน 

กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมการอบรมได 

 โปรดทำหนังสือแจงยกเลิกการอบรมลวงหนากอนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัตอไปน้ี 

1) แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน 

2) แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของคาลงทะเบียน 

3) แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน 

4) แจงยกเลิกนอยกวา 7 วันกอนวันจัดอบรม/สัมมนา ไมคืนคาลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เวนแตมีเหตุจำเปนซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปนรายๆ ไป และใหถือผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด 

        (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง)    สงใบสมัครมาท่ีโทรสาร 0-2184-4597 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.   เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร    เลขใบ กว.   

หนวยงาน   

เลขที่    หมู   อาคาร  ซอย   

ถนน  ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย  มือถือ :    

โทรศัพท :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผูประสานงาน :   

เลขประจำตัวผูเสียภาษี :   

  ผูประสานงาน คุณวีนา  กรุดเงิน  โทรศัพท  0-2184-4600-9 ตอ 527  e-mail : weena@eit.or.th 
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