
  

 

 

       
 
 
 

การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 5  
(ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น) 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

หลักการและเหตุผล 
 

คณะท างานจัดท ามาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท ามาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติโรงงาน รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ 
 

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม จัดท าขึ้นเพ่ือ เป็นมาตรฐานส าหรับอ้างอิงและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ 
ด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 

วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และผู้สนใจทั่วไป 
 

วิทยากร 
รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร  / นายณรงค์ชัย  แจ่มจ ารัส / นายอภิวัฒน์   เธียรพิรากุล     

 คณะท างานจัดท ามาตรฐาน การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

ก าหนดการ 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 

08.30 – 09.00 น.           ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น.           บทที่ 1 การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและท าเลที่ตั้ง 
                                 บทที่ 2 อาคารโรงงานอุตสาหกรรม 
                                 บทที่ 3 เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์                           

บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในการท างานและความปลอดภัย                           
บทที่ 5 สิ่งแวดล้อมและของเสีย                
บทที่ 6 บุคลากรในโรงงาน   
บทที่ 7 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน 

                            บทที่ 8 การตรวจวัด จัดท ารายงานและการส่งรายงาน  
 
 
หมายเหต ุ
10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

PDU 6 หน่วย 



  

 

                                                         

 

 
การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 5 

(ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น) 
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM  

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ – นามสกลุ.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   
หน่วยงาน   
เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผู้ประสานงาน :   
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... □ ส ำนกังำนใหญ่      □ สำขำ…………………………… 

 

  ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525   
 Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th 

 

 ค่าลงทะเบียน ราคา พเิศษ 

□ สมาชิก  วสท. , นิสติ/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 1,400 บาท 

□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 1,700 บาท 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 18 หน่วย  เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสภาวิศวกร 
3. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
4. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
5. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้  
6. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปน้ี 
 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 าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
7. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

PDU 6 หน่วย 


