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วนัพฤหัสบด ีที) <= มถุินายน ,--= 
ณ ห้อง เลอโลตสั < ชั'น , โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจการลงทุนในงานอาคารแต่ละประเภทไดท้วคีวามรุนแรงสูงขึWน เพืYอใหอ้าคารมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทัWงทางดา้นการลงทุน และการบริหารจดัการอาคารทีYมีประสิทธิภาพ, มี operating cost ทีYต ํYา  หรือแต่วถีิการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ
ผูรั้บเหมาเอง ทีYปัจจุบนัไดมี้การแข่งขนัสูงถึงขัWนใหผู้รั้บเหมาทีYเขา้ร่วมประมูลโครงการสามารถทาํ VE ( Valued Engineering ) นาํเสนอเพืYอ
เป็นประโยชน์สาํหรับโครงการได ้ดงันัWนบริษทัฯทีYมีองคค์วามรู้ทีYดีก็จะช่วยเอืWอใหมี้โอกาสชนะการประมูลไดส้าํเร็จ 

 สาํหรับวศิวกรรมงานระบบอาคารในประเทศซึYงเป็นประเทศในเขตร้อนชืWนนัWน ระบบ  Chiller Plant ถือไดว้า่มีสดัส่วนทีYสูงทัWง
ทางดา้นการลงทุน และ operating cost ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน  งบประมาณกวา่ 20-40% ของการลงทุนระบบ ปรับอากาศทัWงหมดของอาคาร
อยูใ่นส่วน Chiller Plant และค่าไฟมากกวา่ 50% ของระบบปรับอากาศในอาคารก็เกิดจาก Chiller Plant  ดงันัWน .. “ การมอีงค์ความรู้ที)ด ีใน

การกาํหนดเลอืกรูปแบบ Chiller Plant ที)เหมาะสม จงึมผีลต่อการลงทุน , การใช้พลงังาน และค่าไฟฟ้าของอาคารในสัดส่วนที)สูง ” 
 

  

 

 

 

  ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ระบบ Chiller Plant ไดมี้การพฒันาทีYหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นนวตักรรมของ
ผลิตภณัฑ ์ Chiller, นวตักรรมของรูปแบบการกาํหนด Plant Configuration, นวตักรรมการเลือกชนิด Chiller ทีYเหมาะสมกบัอาคารของตน
,ฯลฯ  หรือแมแ้ต่  “การวเิคราะห์ค่า IPLV ของอาคารตวัเองเพืYอการเลือก Chiller Plant ทีYเหมาะกบัตวัเรา”ทีYสุด “นวตักรรมต่างๆเหล่าได้ถูก
พฒันารูปแบบให้เราสามารถกาํหนด Chiller Plant Configuration ที)เป็นรูปแบบเฉพาะตวั ที)เหมาะสมในการลงทุนและมปีระสิทธิภาพ

สูงสุดสําหรับอาคารของเรา” 
 ทาง “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” จึงตระหนกัและเลง็เห็นความสาํคญัในเรืYองนีW  จึงมีความยนิดีในการเปิด
หลกัสูตรการสมัมนาครัW งทีY 2 ในเรืYอง  “นวตักรรม Chiller Plant System เพื)อการลงทุนและการประหยดัพลงังาน”  ซึYงการสมัมนานีW
นอกเหนือจากประโยชน์ความรู้ทีYฟังจะไดรั้บตามขา้งตน้แลว้ ยงัมีการร่วมแชร์ประสบการณ์จากผูช้าํนาญการ Chiller Plant จากบริษทัผูผ้ลิต
เครืYองทาํนํW าเยน็ชัWนนาํของโลกมารร่วมแบ่งปันพร้อม up date นวตักรรมของเครืYองทาํนํW าเยน็ใหม่ๆ และรูปแบบ Plant Configuration จริงเพืYอ
เป็นกรณีศึกษา เพืYอใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา เพืYอใชพ้ฒันางานทางธุรกิจและวชิาชีพของวศิวกรไทยใหเ้กิดความยัYงยนื
ต่อไปในอนาคต 
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pq.3p – p9.00 น. 
09.00 - 09.15 น. 
 

09.15 - 10.30 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด  
โดย... .ดร.เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-High Efficient Chiller Plant 
-IPLV ทีYเหมาะสมสาํหรับการกาํหนด Chiller Plant ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
วทิยากร... คุณสมจินต ์ ดิสวสัดิs    
               Chief of Mechanical Engineer , บริษทั อีอีซี เอน็จิเนียริYง เน็ทเวร์ิค จาํกดั  

10.30 – 10.45 น. 

10.45 - 12.00 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-การเพิYมประสิทธิภาพ Chiller Plant ดว้ย Series Counter flow Chiller Configuration 
 วทิยากร...  คุณประสงค ์ หล่อเกิดผล  HVAC Plan&Spec Manager   
                   บริษทั จอห์นสนั คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชัYนแนล (ประเทศไทย) จาํกดั                 

- Heat Recovery Chiller Plant system กบัการใชง้านเพืYอประหยดัพลงังานในปัจจุบนั 
วทิยากร...  คุณปฏิภาณ  ประพฤติชอบ  
                  Applied Product Section Manager , บริษทั สยามไดกิWนเซลส์ จาํกดั 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.15 น. - เทคโนโลยเีครืYองทาํนา้เยน็แบบอดัไอหลายชัWน กบัแนวทางการพิจารณาการใชง้านสาํหรับประเทศไทย 
วทิยากร… คุณทศพล  สถิตยสุ์วงศก์ลุ 
                  ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกิจฯ บริษทั แอร์โค จาํกดั ( เทรน ประเทศไทย ) 

- ระบบควบคุมอตัโนมติัสาํหรับ High Efficient Chiller Plant 
วทิยากร...  คุณกรีฑา  อมรสถิตย ์  
                  Senior Engineer , บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

{4.15 – {4.30 น. 

14.30 – 15.45 น. 
 
 

15.45 – 16.00 น. 
 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

- Panel Discussion  ตอบคาํถามคาใจ  

-ทิศทางของนวตักรรม Chiller Plant เพืYอการประหยดัพลงังานในอนาคต 
วทิยากร .. คุณสมจินต ์ ดิสวสัดิs   , คุณประสงค ์หล่อเกิดผล , คุณปฏิภาณ ประพฤติชอบ ,  
                 คุณทศพล  สถิตยสุ์วงศก์ลุ และ คุณกรีฑา อมรสถิตย ์

พิธีปิด  
โดย..คุณ จกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน์   President ASHRAE Thailand Chapter  
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ชืYอ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีYอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ      

E-mail              

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี) 

อตัราค่าลงทะเบียน              ชําระเงินภายในวันที) 5 พ.ค. -=        ชําระเงินหลงัวันที) 5 พ.ค. -= 
� สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter  2,000 บาท   2,400  บาท  
� บุคคลทัYวไป    2,400 บาท   2,800   บาท 

(ผูส้มคัรทีYจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิs การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก)                                                  
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมลูค่าเพิYม}%   ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนั เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีYตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีYจ่าย ~% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีYชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัYวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิs สมคัรสมาชิกสมาคมฯ { ปี (มลูค่า �pp บาท)ไดฟ้รีทนัที  ดาวน์

โหลดใบสมคัรไดที้Y www.acat.or.th ส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีY E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใชสิ้ทธิs ได้
ภายในวนัทีYจดักิจกรรมเท่านัWน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิs ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีYในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืYอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืYอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืYองได ้ 

5. กรณีทีYสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัYวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Yมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิYมในอตัราบุคคลทัYวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้Y คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. p�-~{q-�{{� , p�-~{q-�{�~ 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีYทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัYงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
�โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีYบญัชี  ��� - � - {p}�� – � 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับฉบับนี� พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร %&-()*-+)&%จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


