
 

 

 

 
 

ขอเชิญเขารวมการสมัมนาสรุปผลการดําเนินการและ 

พิธีมอบรางวัลและเกยีรติบัตรแกสถานประกอบการ 

โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย 
ภายใตคาใชจายในการบรหิารจัดการและการใชประโยชนกากอตุสาหกรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ หองวายุภักษ ๓ ช้ัน ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

  

ดวน! 



 

  



 

 

ท่ี ศธ  ๐๕๑๓.๑๐๘๒๓/ว.๑๗๑๑    ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  บางเขน 

       คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       ๕๐ ถนนงามวงศวาน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐ 
 

 ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
       

เร่ือง ขอเชิญชวนเขารวมสัมมนาสรุปผลการดําเนินการและพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแกสถานประกอบการ 

โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการและการใชประโยชน 

กากอุตสาหกรรมปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

เรียน ผูประกอบการกิจการโรงงาน 
  

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. กําหนดการโครงการ 

  ๒. แบบตอบรับเขารวมโครงการ 

  ๓. แผนท่ีโรงแรม 
 

 ดวยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายสงเสริมการใชประโยชนกากของเสียและลดปริมาณกากของ

เสียท่ีตองฝงกลบ โดยไดดําเนินการสงเสริมใหมีการจัดการกากของเสียตามหลัก ๓Rs และเพ่ิมศักยภาพในการใช

ประโยชนกากของเสียอยางตอเน่ือง ดวยมุงหวังใหเปนแรงผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมกาวไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม

อยางยั่งยืน ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ น้ี ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศูนยวิศวกรรมพลังงานและ

สิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร เปนท่ีปรึกษาดําเนินโครงการฯ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมเขารวม

โครงการฯ เพ่ือรับคําแนะนํา ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการกากของเสียท่ีดีเปนไปตามหลัก ๓Rs          

มีแนวปฏิบัติสําหรับการจัดการกากของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ และการใชประโยชนของเสียไดท้ังหมด (Zero Waste to 

Landfill Achievement Award) ความละเอียดทราบแลวน้ัน 
 

ในการน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญผูประกอบกิจการโรงงานท่ีสนใจ เขารวมพิธีฯ         

และรวมรับฟงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการฯ และผลสําเร็จของโครงการฯ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

ของเสียท่ีดแีละการใชประโยชนของเสียไดท้ังหมดภายในโรงงาน พรอมท้ังเปนแนวทางในการตัดสินใจสําหรับโรงงานท่ีมี

ความสนใจสมัครเขารวมโครงการในระยะตอไป ท้ังน้ีไดกําหนดการสัมมนา ในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗           

ณ หองวายุภักษ ๓ ช้ัน ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ ระหวางเวลา ๘.๓๐-

๑๒.๐๐ น. รายละเอียดดังสิ่งท่ีสงมาดวย ๑ ท้ังน้ี โปรดสงแบบตอบรับการเขารวมสัมมนา (สิ่งท่ีสงมาดวย ๒) มายังท่ี

ปรึกษา ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หมายเลข

โทรสาร ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ตอ ๑๐๑ , ๑๑๑ หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส industry.3rs4@gmail.com ภายในวันจันทรที่ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  หากตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ คุณมาลินี  เพ็ชรชะ และคุณกาญจนา  ทัดบัวขํา 

โทรศัพท ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ตอ ๑๐๖ , ๑๑๙  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                  ขอแสดงความนับถือ 

         

 

(รองศาสตราจารยเกียรติไกร  อายุวัฒน) 

              หัวหนาโครงการ 

โทรศัพท    ๐ ๒๙๔๒  ๘๔๑๐ ตอ  ๑๐๖ 

โทรสาร     ๐ ๒๙๔๒  ๘๔๑๐ ตอ  ๑๐๑, ๑๑๑ 

ดวนท่ีสุด 



กําหนดการสัมมนาสรปุผลการดําเนินการและ 

พิธีมอบรางวัลและเกยีรติบตัรแกสถานประกอบการ 

โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย 
ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการและการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม 

วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ หองวายุภักษ ๓ ช้ัน ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวฒันะ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.  กลาวรายงาน 

โดย  รศ.เกียรติไกร   อายุวัฒน 

หัวหนาโครงการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น.  กลาวเปดงาน 

โดย  นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

๐๙.๕๐ - ๑๐.๑๕ น. ผลสําเร็จของโครงการฯ ในการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก ๓Rs/ 

Zero Waste to Landfill Achievement  

โดย ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ 

 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  รับประทานอาหารวาง 

 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.     เวทีแลกเปลี่ยนผลการเรียนรูของโรงงานท่ีประสบความสําเร็จในการเขารวม 

   โครงการฯ และขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการฯ ระยะตอไป 

   โดย โรงงานที่ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากการประกวดโครงการฯ 

 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น.  พิธีมอบเกียรติบัตร โลรางวัล แกสถานประกอบการทั้ง ๓๕ โรงงาน 

 

๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐ น.  สรุปและกลาวปดการสัมมนา 

โดย รศ.เกียรติไกร  อายุวัฒน 

หัวหนาโครงการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

๑๒.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

 

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

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑ 



 

 

 

 

 

 

  แบบตอบรับเขารวมการสัมมนาสรปุผลการดําเนนิการและ 

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบตัรแกสถานประกอบการ 

โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย 
ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการและการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม 

วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ หองวายุภักษ ๓ ช้ัน ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวฒันะ 

 

 

(โปรดกรอกรายละเอียด) 

บริษัท....................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี..............................หมูท่ี...................ถนน...........................................ซอย................................ 

ตําบล/แขวง...................................................................อําเภอ/เขต......................................................... 

จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย..................................................... 

โทรศัพท/มือถือ...................................................................โทรสาร.......................................................... 

 

 ยินดีเขารวมพิธี 

 ๑. ชื่อ-สกุล.............................................................ตําแหนง......................................................... 

 ๒. ชื่อ-สุกล.............................................................ตําแหนง......................................................... 

 ๓. ชื่อ-สุกล.............................................................ตําแหนง......................................................... 

 ๔. ชื่อ-สุกล.............................................................ตําแหนง......................................................... 

 ๕. ชื่อ-สุกล.............................................................ตําแหนง......................................................... 

 

 

 

กรุณาสงกลับมาภายในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

โปรดสงแบบตอบรับหรือแจงความประสงคเขารวมพิธีโดย ไมเสียคาใชจายใดๆ 

โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๔๑๐ ตอ ๑๐๖,๑๑๑ 

โทรสาร ๐-๒๙๔๒-๘๔๑๐ ตอ ๑๐๑,๑๑๑ 

หรือ E-mail address : industry.3rs4@gmail.com 

 

ส่ิงที่สงมาดวย ๒ 


