ดวน!
ขอเชิญเขารวมการสัมมนาสรุปผลการดําเนินการและ
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแกสถานประกอบการ
โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย
ภายใตคาใชจา ยในการบริหารจัดการและการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองวายุภักษ ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

ดวนที่สุด
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๘๒๓/ว.๑๗๑๑

เรื่อง

เรียน

ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๕๐ ถนนงามวงศวาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญชวนเขารวมสัมมนาสรุปผลการดําเนินการและพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแกสถานประกอบการ
โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการและการใชประโยชน
กากอุตสาหกรรมปงบประมาณ ๒๕๕๗
ผูประกอบการกิจการโรงงาน

สิ่งที่สงมาดวย

๑. กําหนดการโครงการ
๒. แบบตอบรับเขารวมโครงการ
๓. แผนที่โรงแรม
ดวยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายสงเสริมการใชประโยชนกากของเสียและลดปริมาณกากของ
เสียที่ตองฝงกลบ โดยไดดําเนินการสงเสริมใหมีการจัดการกากของเสียตามหลัก ๓Rs และเพิ่มศักยภาพในการใช
ประโยชนกากของเสียอยางตอเนื่อง ดวยมุงหวังใหเปนแรงผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมกาวไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยศูนยวิศวกรรมพลังงานและ
สิ่ง แวดลอม บางเขน คณะวิ ศ วกรรมศาสตร เป นที่ ปรึ กษาดํ าเนิ นโครงการฯ โดยมี โ รงงานอุต สาหกรรมเข าร วม
โครงการฯ เพื่อรับคําแนะนํา ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัด การกากของเสียที่ดีเปนไปตามหลัก ๓Rs
มีแนวปฏิบัติสําหรับการจัดการกากของเสียที่มีประสิทธิภาพ และการใชประโยชนของเสียไดทั้งหมด (Zero Waste to
Landﬁll Achievement Award) ความละเอียดทราบแลวนั้น
ในการนี้ กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม จึ งขอเรี ยนเชิ ญผู ประกอบกิ จการโรงงานที่ สนใจ เข าร วมพิ ธี ฯ
และรวมรับฟงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการฯ และผลสําเร็จของโครงการฯ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ของเสียที่ดแี ละการใชประโยชนของเสียไดทั้งหมดภายในโรงงาน พรอมทั้งเปนแนวทางในการตัดสินใจสําหรับโรงงานที่มี
ความสนใจสมั ครเข าร วมโครงการในระยะต อไป ทั้งนี้ ได กําหนดการสั มมนา ในวั นอั งคารที่ ๑๖ ธั นวาคม ๒๕๕๗
ณ หองวายุภักษ ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ ระหวางเวลา ๘.๓๐๑๒.๐๐ น. รายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย ๑ ทั้งนี้ โปรดสงแบบตอบรับการเขารวมสัมมนา (สิ่งที่สงมาดวย ๒) มายังที่
ปรึกษา ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หมายเลข
โทรสาร ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ตอ ๑๐๑ , ๑๑๑ หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส industry.3rs4@gmail.com ภายในวันจันทรที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ คุณมาลินี เพ็ชรชะ และคุณกาญจนา ทัดบัวขํา
โทรศัพท ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ตอ ๑๐๖ , ๑๑๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยเกียรติไกร อายุวัฒน)
หัวหนาโครงการ
โทรศัพท ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ตอ ๑๐๖
โทรสาร ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ตอ ๑๐๑, ๑๑๑

สิ่งที่สงมาดวย ๑

กําหนดการสัมมนาสรุปผลการดําเนินการและ
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบตั รแกสถานประกอบการ
โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย
ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการและการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม
วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองวายุภักษ ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

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.

ผลสํา เร็จของโครงการฯ ในการจัดการของเสีย ภายในโรงงานตามหลัก ๓Rs/
Zero Waste to Landﬁll Achievement
โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.

รับประทานอาหารวาง

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

เวทีแลกเปลี่ยนผลการเรียนรูของโรงงานที่ประสบความสําเร็จในการเขารวม
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 กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สิ่งที่สงมาดวย ๒

แบบตอบรับเขารวมการสัมมนาสรุปผลการดําเนินการและ
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบตั รแกสถานประกอบการ
โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากของเสีย
ภายใตคาใชจายในการบริหารจัดการและการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม
วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองวายุภักษ ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

(โปรดกรอกรายละเอียด)
บริษัท.......................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่..............................หมูที่...................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.........................................................

กรุณาสงกลับมาภายในวันที่ 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

