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หลกัการและเหตุผล ...            
เพืJอใหส้มาชิกไดรั้บทราบถึงขอ้กาํหนดของอาคารเขียว ตามเกณฑข์อง US Green Building Council (USGBC) LEED และเกณฑ ์

ของสถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) TREES และ ขอ้กาํหนดทีJทาง LEED, TREES อา้งอิง ไดแ้ก่ ASHRAE 90.1, 189.1, 62.1, 55 วา่มี
รายละเอียดอยา่งไร ซึJงมาตรฐาน ASHRAE ดงักล่าวเกีJยวพนัตัaงแต่การ ออกแบบ ควบคุมงาน ติดตัaง และ การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์ การได้
รับทราบขอ้กาํหนดอยา่งละเอียดจะทาํให ้ ออกแบบไดถู้กตอ้ง ลดขัaนตอนการทาํงานติดตัaง ทราบถึงขอบเขตงานควบคุมงาน และ ทราบถึง
ขอ้กาํหนดทางดา้น ประสิทธิภาพของเครืJองปรับอากาศทีJจะขายในโครงการอาคารเขียว ซึJงจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นอยา่งมาก  

ในการบรรยายจะมีการยกตวัอยา่งเอกสารทีJใชจ้ริงในโครงการอาคารเขียวมานาํเสนอ ซึJงเป็นอาคารทีJไดรั้บการประเมินแลว้ใน
ระดบั LEED PLATINUM ถึง 2 อาคาร และอาคารทีJอยูร่ะหวา่งการประเมินระดบั LEED GOLD อีก 2 อาคาร เพืJอใหท้ราบถึงวธีิการปฏิบติั 
ขอ้มูลทีJจาํเป็นตอ้งใช ้ ขอ้มูลทีJตอ้งนาํส่งทาง USGBC, TGBI มาตรการทีJผูเ้กีJยวขอ้งตอ้งดาํเนินการ เครืJองปรับอากาศทีJเลือกใชแ้ลว้ได้
คะแนน 

นอกจากนีa ในกลางปี 2015 ทาง USGBC จะมีการประกาศใช ้เกณฑป์ระเมินฉบบัใหม่ LEED VERSION 4 ซึJงจะมีความยากขึaนเป็น
อยา่งมาก ในการสมัมนาครัa งนีa ก็จะมีการนาํเสนอ ขอ้มูล LEED ปัจจุบนั VERSION 3 เทียบกบั LEED ใหม่ VERSION 4 ใหด้ว้ย เพืJอให้
สมาชิกไม่สบัสนกบัขอ้กาํหนด เตรียมพร้อมรับงานในอนาคตโดยไม่เสียเวลา เสียกาํลงัคน เกินกวา่ทีJควรจะเป็น และขายสินคา้ได ้

   
ประวัติวิทยากร   คุณประพุธ  พงษเ์ลาหพนัธ์ุ ผูจ้ดัการโครงการ บริษทั มิตร เทคนิคลั คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั (MITR) 
กรรมการวชิาการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) 
กรรมการสาขาเครืJองกล สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(EIT) 
กรรมการ สถาบนัอาคารเขียวไทย (TGBI) 
YEA Committee, ASHRAE Thailand Chapter, Member ASHRAE 
LEED Accredited Professional USGBC, GBCI 
วศิวกรออกแบบระบบปรับอากาศ  
ศูนยเ์อน็เนอร์ยีJ คอมเพลก็ซ์ ENCO (LEED PLATINUM, VERSION 2), อาคาร เอส ซี จี 100 ปี (LEED PLATINUM, VERSION 3) 
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rs.3r – r9.00 น. 
09.00 - 09.15 น. 
 

09.15 - 10.15 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด โดย... ผศ.ดร.ตุลย ์ มณีวฒันา  
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

ปูพืaนฐาน ขอ้กาํหนด LEED VERSION 3, LEED VERSION 4, TREES 

และขอ้กาํหนดดา้น COMMISSIONING ทีJเกีJยวกบัการควบคุมงาน, การติดตัaง 

10.15 – 10.30 น. 

10.30 - 11.45 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

เจาะลึกขอ้กาํหนด ASHRAE 90.1-2007, ASHRAE 90.1-2010 

ทีJเกีJยวขอ้งกบัการออกแบบ  Spec เครืJองปรับอากาศ, PumpทีJทาํใหไ้ดค้ะแนน 

11.45 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น. เจาะลึกขอ้กาํหนด ASHRAE 62.1-2007, ASHRAE 62.1-2010 

ทีJเกีJยวขอ้งกบั ปริมาณการระบายอากาศ, พดัลม, Pre-Cooled AHU, Heat Recovery, Air Filter 

y4.30 – y4.45 น. 

14.45 - 15.45 น. 

 

y5.45 – 16.00 น. 

 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

เจาะลึกขอ้กาํหนด ASHRAE 55-2004, ASHRAE 55-2010 

ทีJเกีJยวขอ้งกบัการควบคุมอุณหภูมิ การตดัสินใจเลือกใช ้VAV, 

ตอบคาํถาม 

พิธีปิด โดย..คุณ จกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน ์
President ASHRAE Thailand Chapter  
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ชืJอ    นามสกุล      หมายเลขสมาชิก   

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีJอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ      

E-mail              

อตัราค่าลงทะเบียน     ชําระเงินภายในวันที) 3 ต.ค.-N  ชําระเงินหลงัวันที) 3 ต.ค.-N 

�สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter   1,800บาท   2,200  บาท  
�บุคคลทัJวไป    2,200บาท   2,600   บาท 

(ราคาดงักล่าวได้รวมภาษมูีลค่าเพิ)ม N% ไว้เรียบร้อยแล้ว) 

หมายเหตุ  
1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมลูค่าเพิJมz%   ค่าเอกสาร-ซีดี การบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนั เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีJตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีJจ่าย |% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีJชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัJวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ} สมคัรสมาชิกสมาคมฯ y ปี (มลูค่า ~rr บาท)ไดฟ้รีทนัที  ดาวน์

โหลดใบสมคัรไดที้J www.acat.or.th 
4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีJในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืJอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืJอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืJองได ้ 

5. กรณีทีJสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัJวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Jมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิJมในอตัราบุคคลทัJวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้J คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. r�-|ys-~yy� , r�-|ys-~y�| 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีJทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัJงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   
       ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีJบญัชี  �~~ - � - yrz�~ – � 
 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับฉบับนี� พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร %&-()*-+)&%จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 
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แผนทีJ โรงแรม สวสิโซเทล เลอคอร์ดคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
  

 
 

            การเดินทาง 
- รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT สถานีหว้ยขวาง ทางออกทีJ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นประมาณ 50 เมตร) 
- รถโดยสารประจาํทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529 
  


