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โปรแกรมเยี'ยมชมดูงาน  ครั,งที' 2/2560 
ณ อาคาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่ 

เลขที' 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาํบลบางกรวย อําเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 
วนัพุธ ที' 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 (รับจาํนวนจํากัด 4J ท่าน) 

                            
  
  
 
 
 
หลักการและเหตุผล 

                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  สาํนกังานใหญ่ เป็นอาคารอนุรักษพ์ลงังาน ทีW
คาํนึงถึงความเป็นมิตรกบัสิWงแวดลอ้ม และจะเป็นอาคารตวัอยา่งเพืWอการศึกษา ซึWงจะเป็นประโยชน์แก่
สงัคมต่อไปในอนาคต 

         หลงัจากทีW กฟผ.ไดบุ้กเบิกสร้าง "ตึกประหยดัพลงังาน" อาคารสาํนกังานใหญ่ ท.102 ทีWบางกรวย 
จงัหวดันนทบุรี จนไดรั้บรางวลัระดบัภูมิภาค "ASEAN Energy Awards 2009" ประเภท การออกแบบ
อาคารใหม่ทีWประหยดัพลงังานดีเด่น ล่าสุด กฟผ. พลิกโฉมใหม่สาํนกังานใหญ่ กฟผ. แห่งใหม่ ซึWงจะมี
การก่อสร้างตึกรูปทรงทนัสมยั 20 ชัgน มีชืWอเรียกวา่ “อาคาร EGAT Headquarters” เพืWอใชเ้ป็น

ศูนยก์ลางการบริหารงานของ กฟผ. ทีWมีระบบการดูแลความปลอดภยั และสิWงอาํนวยความสะดวกในระดบัมาตรฐานสากล และเพืWอรองรับ
การพฒันาองคก์ารสู่การเป็นหนึWงในร้อยละ 25 ของบริษทัชัgนนาํของโลกดา้นกิจการไฟฟ้า (Global Top Quartile) อาคาร EGAT 
Headquarters หรือ อาคาร ท.103 เป็นอาคารสาํนกังานใหญ่หลงัใหม่ สูง 20 ชัgน รูปวงรีโคง้มน โดยจะก่อสร้างบริเวณหอประชุม 1-2 ใกล้
อาคารประชาสมัพนัธ์ และจะเชืWอมต่อกบัอาคาร ท.102 โดยทางเชืWอม ซึWงจะทาํใหอ้าคาร ท.100, ท.101, ท.102 และ ท.103 เชืWอมต่อกนั และ
ยงัเชืWอมต่อกบัอาคารจอดรถอีก 3 หลงั ซึWงจอดรถไดป้ระมาณ 3,000 คนัเศษ 

         การก่อสร้างอาคาร EGAT Headquarters จะทาํใหส้าํนกังานทัgงหมดรวมอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ผูป้ฏิบติังานสามารถเดินถึงกนัได้
โดยสะดวก ท่ามกลางสวนป่าอนัสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่หลากหลายสายพนัธ์ุ มีความร่มรืWน สบายตา สบายใจ ซึWงจะเป็นการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของพนกังาน และเป็นตวัอยา่งทีWดีในการรักษาสภาพแวดลอ้ม Function ภายในอาคาร EGAT Headquarters เริWมตน้จาก ลอ็บบีg  (Lobby) 
ทีWชัgนล่างซึWงแยกเป็น Lobby สาํหรับผูป้ฏิบติังาน และ Lobby สาํหรับผูบ้ริหาร และจาก Lobby สาํหรับผูป้ฏิบติังานจะมีบนัไดเลืWอนขึgนไปยงั
ชัgน 2-3 เพืWอไปยงัAuditorium 400 ทีWนัWง ชัgน 4-14 จะเป็นพืgนทีWสาํนกังาน ชัgน 15 เป็นหอ้งประชุม 5-6 หอ้งขนาดต่าง ๆ กนั และชัgน 16-19 
เป็นพืgนทีWสาํหรับผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ หอ้งประธานกรรมการ กฟผ., หอ้งผูว้า่การฯ, รองผูว้า่การฯ, หอ้งประชุมบอร์ด หอ้งเลีgยงรับรอง และหอ้ง 
War Room เป็นตน้ ชัgน 20 เป็นพืgนทีWโถงและสวนบนดาดฟ้า โดยมีลานเฮลิคอปเตอร์อยูบ่นสุด 
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             อาคาร EGAT Headquarters ไดรั้บการออกแบบใหเ้ป็นอาคารอนุรักษพ์ลงังาน โดยไดข้อการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) จาก USGBC (US Green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทอาคารใหม่ (LEED NC) 
ในระดบั Platinum คือ ระดบัสูงสุดในดา้นของการอนุรักษพ์ลงังาน โดยมาตรฐาน LEED นีg  เป็นทีWรู้จกัและเป็นทีWยอมรับทัWวโลก 

             นอกจากนัgน ยงัมีประเดน็ทีWน่าสนใจ ในเรืWองการอนุรักษพ์ลงังานและคุณภาพชีวติ ไดแ้ก่ การเลือกรูปทรงวงรี เป็นรูปทรงทีWมีพืgนทีW
ผิวนอ้ยกวา่รูปทรงอืWนๆ ประกอบกบัการใชก้ระจกทีWมีคุณสมบติัสูงในการป้องกนัความร้อน จึงลดความร้อนทีWจะเขา้สู่อาคารไดป้ระมาณ
ร้อยละ 2 – 4 และยงัเปิดมุมมองทีWต่อเนืWองรอบตวั ในบริเวณ Lobby ทางทิศตะวนัตกของอาคาร จะมีสวนภายในอาคารชัgนเวน้ชัgน ซึWง
นอกจากจะช่วยป้องกนัความร้อนในตอนบ่ายแลว้ ยงัเป็นพืgนทีWพกัสายตาของผูป้ฏิบติังานระหวา่งช่วงเวลาการทาํงานไดอี้กดว้ย สาํหรับการ
ออกแบบพืgนทีWภายใน ในส่วนสาํนกังานทัWวไปไดรั้บการออกแบบใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคน สามารถมองเห็นววิภายนอกอาคารได ้ (ซึWงหวัขอ้
หนึWงในขอ้กาํหนดของ LEED ) 

                 ทางดา้นการบริหารจดัการนํg า ไดน้าํนํg าใชจ้ากอ่างลา้งมือในอาคารมาบาํบดั แลว้นาํกลบัมาใชก้บัสุขภณัฑ ์(สว้ม) ของ Auditorium 
โดยนํg าผิวดิน (นํg าฝน) จะถูกรวบรวมลงบ่อหน่วงนํg า เพืWอนาํมารดตน้ไมบ้ริเวณโดยรอบอาคาร และนํg าส่วนเกินทีWเหลือจะถูกส่งต่อไปยงับ่อ
ซึมนํg า ใหซึ้มผา่นดินดว้ยวธีิธรรมชาติ ซึWงบ่อซึมนํg านีg ไดรั้บการออกแบบใหเ้ป็นองคป์ระกอบของภูมิสถาปัตยกรรมอีกดว้ย 

             การใชว้สัดุประเภทต่าง ๆ ไดพิ้จารณาเลือกวสัดุทีWนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Reuse & Recycle) ทัgงในส่วนของอาคารและงานตกแต่งภายใน 

 

  

  

 

           สาํหรับระบบปรับอากาศ ไดเ้ลือกระบบ Chilled Beam ซึWงเป็นระบบปรับอากาศทีWใชท่้อนํg าเยน็ผา่นพืgนทีWทีWตอ้งการปรับอากาศให้
ความเยน็ลงมายงับริเวณคนทาํงานดว้ยวธีิการแผรั่งสี(แทนการใชท่้อลมและพดัลมของระบบปรับอากาศทีWใชก้นัทัWวไป) จึงสามารถลด
พลงังานทีWจะตอ้งใชก้บัพดัลมลงทาํใหล้ดการใชพ้ลงังานลงไดถึ้งประมาณร้อยละ 30 ถา้เทียบกบัระบบปรับอากาศทีWใชก้นัทัWวไปในปัจจุบนั 
นอกจากนัgนยงัทาํใหล้ดความสูงของอาคารในแต่ละชัgนลงได ้เนืWองจากการทีWไม่ตอ้งมีท่อลมเหนือฝ้าเพดาน และจะเป็นอาคารแรกใน
ประเทศไทยทีWใชร้ะบบ Chilled Beam นีg                                                                                                                                                            
 “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ร่วมกบั “ASHRAE Thailand Chapter”  จึงไดมี้กาํหนดจดัเยีWยมชมดูงาน ครัg งทีW 
2/2560 โดยนาํสมาชิกเขา้เยีWยมชมดูงาน ณ อาคาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สาํนกังานใหญ่ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและ
ผูส้นใจทุกท่านเขา้ร่วมการจดัเยีWยมชมดูงานดงักล่าว 
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กาํหนดการ 

08:30-08:45 น.   ลงทะเบียน ณ หอ้งประชุม 3 ชัgน 3 อาคาร วสท. 

08:45-09:00 น.   พิธีเปิด 
   โดย... คุณจกัรพนัธ์   ภวงัคะรัตน ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09:00-10:15 น.   บรรยายหวัขอ้  
                                                      - Innovation Design Concept of Chillbeam sysytem 
            - Chillbeam Application Approch for EGAT project 

                                            โดย...1. คุณสุภิญ ลีลาศรีสง่า   TROX Thailand representative  
                                                      2. Mr.Max Missbichler   Senior Sales Manager  
                                                      TROX Thailand representative 

��.��-��.�� น.         พกัดืWม นํgาชา / กาแฟ 
10.30-��.�� น.         บรรยาย (ต่อ) 

11:30-12:30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั 
12:30-13:30 น.    นาํคณะออกเดินทางไปยงัอาคาร กฟผ.  

13:30-14.00 น.         คณะผูเ้ขา้เยีWยมชมฯพร้อมกนั  ณ หอ้ง 278 ชัgน 2 อาคาร ท.100 
                                            - ผูบ้ริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวตอ้นรับคณะผูเ้ขา้เยีWยมชมฯ 
                                            - บรรยาย Concept โครงการ และ การใชง้าน Chill Beam กบัโครงการ 
                                            โดย.. คุณฉตัรชยั  สุวรรณประเสริฐ  
                                                      วิศวกรเครืWองกล แผนกวิศวกรรมไฟฟ้าและเครืWองกล ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง  
                                                       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

��.��-��.�� น.                    นาํคณะเขา้เยีWยมชมโครงการ  
16.00-16.30               มอบของทีWระลึกและถ่ายรูปร่วมกนั 
16.30-17.30 น.                     ออกเดินทางกลบัถึง  วสท.  โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ : 

1. ขอสงวนสิทธิ� ในการพิจารณารายชื�อผูเ้ขา้เยี�ยมชมโ รงงานฯ ขึ&นอยู่กบัดุลยพินิจของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย       
ซึ�งสมาคมฯ  จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

2. สมาคมฯ ขอยกเลิกการจดัโ ปรแกรมดงักล่าว กรณีที�มีผูส้มคัรไม่ถึง 78 ท่าน ซึ�งสมาคมฯจะแจง้ใหท่้านทราบต่อไป  
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แบบตอบรับโปรแกรมเยี
ยมชมดูงาน  ครั'งที
 (/2560 
ณ  อาคาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่ 

เลขที' 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาํบลบางกรวย อําเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 
วนัพุธ ที
 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ปิดรับจองเมืWอสมคัรและชาํระเงินครบจาํนวน �� คนแรก 

ชืWอ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       ทีWอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)     

       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

โทรศพัท ์   มือถือ   E-mail       

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

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงนิ   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 
การเดนิทาง       �  ร่วมเดินทางไปกบัรถสมาคมฯ   � สะดวกเดินทางไปเอง  กรุณาระบุเลขทะเบียนรถ.......................................                                    

อัตราค่าลงทะเบียน                ชําระเงินภายในวันที' LM ส.ค. 60         ชําระเงินหลังวันที' LM ส.ค. 60                   
� สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter      2,000 บาท   2,400  บาท  
� บุคคลทัWวไป          2,400 บาท   2,800   บาท 

ราคาดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ'ม O% เรียบร้อยแล้ว 
(ผูส้มคัรทีWจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร �� คนแรก จะไดสิ้ทธิ� เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นลาํดบัแรก)     

หมายเหตุ  
1. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีWตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีWจ่าย �% 
2. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีWในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืWอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืWอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืWองได ้ 

วธีิการชําระเงนิ    

              � เงินสด ณ ทีWทาํการสมาคมฯ  
             � เช็คสัWงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
              � โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   
                      ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีWบญัชี  ��� - 2 - 10754 – 6 

กรุณาส่งใบตอบรับฉบบันีg  พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยงัสมาคมฯ ทาง Email:manageracat@gmail.com  
จึงจะถือวา่ท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 



สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
 AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND. 
487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310           
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.th http://www.acat.or.th        

                                                                                                             Co-organized by 

                 

 

                               

แผนที'อาคาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่ 
เลขที' 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาํบลบางกรวย อําเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 

  ศูนย์บริการข้อมูล : 1416 
E-mail : EGATCALLCENTER@egat.co.th 

 

 


