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โปรแกรมเยีย' มชมดูงาน ครั,งที' 2/2560
ณ อาคาร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) สํ านักงานใหญ่
เลขที' 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130
วันพุธ ที' 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
(รับจํานวนจํากัด 4J ท่ าน)

หลักการและเหตุผล
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่ เป็ นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ทีW
คํานึงถึงความเป็ นมิตรกับสิW งแวดล้อม และจะเป็ นอาคารตัวอย่างเพืWอการศึกษา ซึWงจะเป็ นประโยชน์แก่
สังคมต่อไปในอนาคต
หลังจากทีW กฟผ.ได้บุกเบิกสร้าง "ตึกประหยัดพลังงาน" อาคารสํานักงานใหญ่ ท.102 ทีWบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี จนได้รับรางวัลระดับภูมิภาค "ASEAN Energy Awards 2009" ประเภท การออกแบบ
อาคารใหม่ทีWประหยัดพลังงานดีเด่น ล่าสุด กฟผ. พลิกโฉมใหม่สาํ นักงานใหญ่ กฟผ. แห่งใหม่ ซึWงจะมี
การก่อสร้างตึกรู ปทรงทันสมัย 20 ชัgน มีชืWอเรี ยกว่า “อาคาร EGAT Headquarters” เพืWอใช้เป็ น
ศูนย์กลางการบริ หารงานของ กฟผ. ทีWมีระบบการดูแลความปลอดภัย และสิW งอํานวยความสะดวกในระดับมาตรฐานสากล และเพืWอรองรับ
การพัฒนาองค์การสู่การเป็ นหนึWงในร้อยละ 25 ของบริ ษทั ชัgนนําของโลกด้านกิจการไฟฟ้า (Global Top Quartile) อาคาร EGAT
Headquarters หรื อ อาคาร ท.103 เป็ นอาคารสํานักงานใหญ่หลังใหม่ สูง 20 ชัgน รู ปวงรี โค้งมน โดยจะก่อสร้างบริ เวณหอประชุม 1-2 ใกล้
อาคารประชาสัมพันธ์ และจะเชืWอมต่อกับอาคาร ท.102 โดยทางเชืWอม ซึWงจะทําให้อาคาร ท.100, ท.101, ท.102 และ ท.103 เชืWอมต่อกัน และ
ยังเชืWอมต่อกับอาคารจอดรถอีก 3 หลัง ซึWงจอดรถได้ประมาณ 3,000 คันเศษ
การก่อสร้างอาคาร EGAT Headquarters จะทําให้สาํ นักงานทัgงหมดรวมอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถเดินถึงกันได้
โดยสะดวก ท่ามกลางสวนป่ าอันสวยงาม มีตน้ ไม้ใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ มีความร่ มรืW น สบายตา สบายใจ ซึWงจะเป็ นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของพนักงาน และเป็ นตัวอย่างทีWดีในการรักษาสภาพแวดล้อม Function ภายในอาคาร EGAT Headquarters เริW มต้นจาก ล็อบบีg (Lobby)
ทีWชg นั ล่างซึWงแยกเป็ น Lobby สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน และ Lobby สําหรับผูบ้ ริ หาร และจาก Lobby สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีบนั ไดเลืWอนขึgนไปยัง
ชัgน 2-3 เพืWอไปยังAuditorium 400 ทีWนงัW ชัgน 4-14 จะเป็ นพืgนทีWสาํ นักงาน ชัgน 15 เป็ นห้องประชุม 5-6 ห้องขนาดต่าง ๆ กัน และชัgน 16-19
เป็ นพืgนทีWสาํ หรับผูบ้ ริ หาร ได้แก่ ห้องประธานกรรมการ กฟผ., ห้องผูว้ า่ การฯ, รองผูว้ า่ การฯ, ห้องประชุมบอร์ด ห้องเลีgยงรับรอง และห้อง
War Room เป็ นต้น ชัgน 20 เป็ นพืgนทีWโถงและสวนบนดาดฟ้า โดยมีลานเฮลิคอปเตอร์อยูบ่ นสุด
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อาคาร EGAT Headquarters ได้รับการออกแบบให้เป็ นอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยได้ขอการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) จาก USGBC (US Green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเภทอาคารใหม่ (LEED NC)
ในระดับ Platinum คือ ระดับสูงสุดในด้านของการอนุรักษ์พลังงาน โดยมาตรฐาน LEED นีg เป็ นทีWรู้จกั และเป็ นทีWยอมรับทัวW โลก
นอกจากนัgน ยังมีประเด็นทีWน่าสนใจ ในเรืW องการอนุรักษ์พลังงานและคุณภาพชีวติ ได้แก่ การเลือกรู ปทรงวงรี เป็ นรู ปทรงทีWมีพgืนทีW
ผิวน้อยกว่ารู ปทรงอืWนๆ ประกอบกับการใช้กระจกทีWมีคุณสมบัติสูงในการป้ องกันความร้อน จึงลดความร้อนทีWจะเข้าสู่อาคารได้ประมาณ
ร้อยละ 2 – 4 และยังเปิ ดมุมมองทีWต่อเนืWองรอบตัว ในบริ เวณ Lobby ทางทิศตะวันตกของอาคาร จะมีสวนภายในอาคารชัgนเว้นชัgน ซึWง
นอกจากจะช่วยป้ องกันความร้อนในตอนบ่ายแล้ว ยังเป็ นพืgนทีWพกั สายตาของผูป้ ฏิบตั ิงานระหว่างช่วงเวลาการทํางานได้อีกด้วย สําหรับการ
ออกแบบพืgนทีWภายใน ในส่วนสํานักงานทัวW ไปได้รับการออกแบบให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกคน สามารถมองเห็นวิวภายนอกอาคารได้ (ซึWงหัวข้อ
หนึWงในข้อกําหนดของ LEED )
ทางด้านการบริ หารจัดการนํgา ได้นาํ นํgาใช้จากอ่างล้างมือในอาคารมาบําบัด แล้วนํากลับมาใช้กบั สุขภัณฑ์ (ส้วม) ของ Auditorium
โดยนํgาผิวดิน (นํgาฝน) จะถูกรวบรวมลงบ่อหน่วงนํgา เพืWอนํามารดต้นไม้บริ เวณโดยรอบอาคาร และนํgาส่วนเกินทีWเหลือจะถูกส่งต่อไปยังบ่อ
ซึมนํgา ให้ซึมผ่านดินด้วยวิธีธรรมชาติ ซึWงบ่อซึมนํgานีgได้รับการออกแบบให้เป็ นองค์ประกอบของภูมิสถาปั ตยกรรมอีกด้วย
การใช้วสั ดุประเภทต่าง ๆ ได้พิจารณาเลือกวัสดุทีWนาํ กลับมาใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) ทัgงในส่วนของอาคารและงานตกแต่งภายใน

สําหรับระบบปรับอากาศ ได้เลือกระบบ Chilled Beam ซึWงเป็ นระบบปรับอากาศทีWใช้ท่อนํgาเย็นผ่านพืgนทีWทีWตอ้ งการปรับอากาศให้
ความเย็นลงมายังบริ เวณคนทํางานด้วยวิธีการแผ่รังสี (แทนการใช้ท่อลมและพัดลมของระบบปรับอากาศทีWใช้กนั ทัวW ไป) จึงสามารถลด
พลังงานทีWจะต้องใช้กบั พัดลมลงทําให้ลดการใช้พลังงานลงได้ถึงประมาณร้อยละ 30 ถ้าเทียบกับระบบปรับอากาศทีWใช้กนั ทัวW ไปในปั จจุบนั
นอกจากนัgนยังทําให้ลดความสูงของอาคารในแต่ละชัgนลงได้ เนืWองจากการทีWไม่ตอ้ งมีท่อลมเหนือฝ้าเพดาน และจะเป็ นอาคารแรกใน
ประเทศไทยทีWใช้ระบบ Chilled Beam นีg
“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ร่ วมกับ “ASHRAE Thailand Chapter” จึงได้มีกาํ หนดจัดเยียW มชมดูงาน ครัgงทีW
2/2560 โดยนําสมาชิกเข้าเยียW มชมดูงาน ณ อาคาร การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่ จึงใคร่ ขอเชิญชวนสมาชิกและ
ผูส้ นใจทุกท่านเข้าร่ วมการจัดเยียW มชมดูงานดังกล่าว
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(รับจํานวนจํากัด 4J ท่ าน)

กําหนดการ
08:30-08:45 น.
08:45-09:00 น.
09:00-10:15 น.

ƒ„.ƒ…-ƒ„.†„ น.
10.30-ƒƒ.†„ น.
11:30-12:30 น.
12:30-13:30 น.
13:30-14.00 น.

ƒ‡.„„-ƒˆ.„„ น.
16.00-16.30
16.30-17.30 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 3 ชัgน 3 อาคาร วสท.
พิธีเปิ ด
โดย... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
บรรยายหัวข้อ
- Innovation Design Concept of Chillbeam sysytem
- Chillbeam Application Approch for EGAT project
โดย...1. คุณสุ ภิญ ลีลาศรี สง่า TROX Thailand representative
2. Mr.Max Missbichler Senior Sales Manager
TROX Thailand representative
พักดืWม นํgาชา / กาแฟ
บรรยาย (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
นําคณะออกเดินทางไปยังอาคาร กฟผ.
คณะผูเ้ ข้าเยีWยมชมฯพร้อมกัน ณ ห้อง 278 ชัgน 2 อาคาร ท.100
- ผูบ้ ริ หาร การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะผูเ้ ข้าเยีWยมชมฯ
- บรรยาย Concept โครงการ และ การใช้งาน Chill Beam กับโครงการ
โดย.. คุณฉัตรชัย สุ วรรณประเสริ ฐ
วิศวกรเครืW องกล แผนกวิศวกรรมไฟฟ้าและเครืW องกล ฝ่ ายออกแบบและบริ หารงานก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นําคณะเข้าเยีWยมชมโครงการ
มอบของทีWระลึกและถ่ายรู ปร่ วมกัน
ออกเดินทางกลับถึง วสท. โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณารายชือผูเ้ ข้าเยียมชมโรงงานฯ ขึ&นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ซึงสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
2. สมาคมฯ ขอยกเลิกการจัดโปรแกรมดังกล่าว กรณี ทีมีผสู ้ มัครไม่ถึง 78 ท่าน ซึงสมาคมฯจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
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แบบตอบรับโปรแกรมเยียมชมดูงาน ครั'งที (/2560

ณ อาคาร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานใหญ่
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ปิ ดรับจองเมืWอสมัครและชําระเงินครบจํานวน ‡„ คนแรก

ชืWอ

นามสกุล

หมายเลขสมาชิก
ทีWอยู(่ สําหรับออกใบเสร็จ)

บริ ษทั

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
โทรศัพท์

มือถือ

E-mail

เลขทีสมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขทีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).................................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนืองจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์ จะออกใบเสร็จรับเงิน
ในนามบุคคล
การเดินทาง
ร่ วมเดินทางไปกับรถสมาคมฯ

ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)
สะดวกเดินทางไปเอง กรุ ณาระบุเลขทะเบียนรถ.......................................

อัตราค่ าลงทะเบียน
ชําระเงินภายในวันที' LM ส.ค. 60
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter 2,000 บาท
บุคคลทัวW ไป
2,400 บาท

ชําระเงินหลังวันที' LM ส.ค. 60

2,400 บาท
2,800 บาท

ราคาดังกล่ าวรวมภาษีมูลค่ าเพิม' O% เรียบร้ อยแล้ ว
(ผูส้ มัครทีWจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร ‡„ คนแรก จะได้สิทธิ‰เข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นลําดับแรก)
หมายเหตุ

1. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีWตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีWจ่าย †%
2. สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่าย ของสภาวิศวกร มีหน้าทีWในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืWอง ให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิ จกรรมการพัฒนาวิชาชี พวิศวกรรมอย่างต่อเนืW อง สามารถออกใบรับรองการเข้าร่ วมกิ จกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืWองได้

วิธีการชําระเงิน
เงินสด ณ ทีWทาํ การสมาคมฯ
เช็คสัWงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีWบญั ชี ˆ‡‡ - 2 - 10754 – 6

กรุ ณาส่งใบตอบรับฉบับนีg พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังสมาคมฯ ทาง Email:manageracat@gmail.com
จึงจะถือว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
AIR - CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND.

487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคําแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์.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 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) สํ านักงานใหญ่
เลขที' 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130

ศูนย์ บริ การข้ อมูล : 1416
E-mail : EGATCALLCENTER@egat.co.th

