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สัมมนาวิชาการ ครั'งที) 1/2561 
เรื)อง “เตรียมพร้อมสําหรับ Building Energy Code  

กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื)อการอนุรักษ์พลงังาน” 
วนัอังคาร ที) 27 มนีาคม 2561 

ณ ห้องบุษกร ชั'น 7 โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 

 

หลกัการและเหตุผล ...    

เนื�องจากกระทรวงพลงังาน เตรียมเสนอ ร่าง กฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื�อการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.............(Building Energy Code : BEC) โ ดยในปีที� 1 จะบงัคบักบัอาคาร ขนาด
ตั?งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ?นไป ปีที� 2 จะบงัคบักบัอาคาร ขนาดตั?งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ?นไป และ ปีที� 3 จะบงัคบักบัอาคาร ขนาดตั?งแต่ 2,000 ตร.ม.
ขึ?นไป   

จากขอ้มูลดงักล่าวนั?น เพื�อเป็นการพฒันาวิศวกรใหมี้ความพร้อม และ ความเขา้ใจกบั ร่าง กฎหมายดงักล่าวก่อนการบงัคบัใช ้
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ จึงจดัสมัมนาเรื�อง “เตรียมพร้อมสาํหรับ Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื�อการ
อนุรักษพ์ลงังาน” เพื�อเผยแพร่ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ครบถว้น รอบดา้น ใหแ้ก่สมาชิก ใหเ้ขา้ใจหลกัการของ กฎกระทรวงที�จะบงัคบัใช ้เพื�อใหเ้ป็น
ประโ ยชน์ต่อ ผูอ้อกแบบ และ ผูค้วบคุมงาน ในการที�จะออกแบบ กาํหนดสเปค เครื�องจกัรที�จะตอ้งผ่านตามเกณฑข์องกฎกระทรวง  และเป็น
ประโ ยชน์ต่อ ผูรั้บเหมา ในการ เลือกซื?ออุปกรณ์ใหผ่้านตามกฎหมายกาํหนด นอกจากนี?ยงัเป็นประโ ยชน์ต่อ ผูบ้ริหารอาคาร ผูรั้บผิดชอบ
ดา้นพลงังาน เพื�อจะไดท้ราบมาตรฐานการประหยดัพลงังานของอาคารใหม่ เพื�อที�จะไดว้างแผนการใชง้าน หรือ ปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงได ้

วทิยากร  
คุณ โกมล บวัเกตุ                ผูอ้าํนวยการสาํนกักาํกบัและอนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

วทิยากรผูพ้ฒันาโปรแกรมการจาํลองการใชพ้ลงังาน BEC 

วทิยากรผูเ้ชีXยวชาญจาก กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
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กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื)อการอนุรักษ์พลงังาน” 
วนัอังคาร ที) 27 มนีาคม 2561 

ณ ห้องบุษกร ชั'น 7 โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 
 

08.30 – 09.00 น. 
09.00 - 09.05 น. 
 

09.05 - 10.30น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด  
โ ดย... คุณ จกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน์  นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-ร่าง  กฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื�อการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.............(Building Energy Code : BEC) 

วิทยากร... คุณ โกมล บวัเกตุ   ผูอ้าํนวยการสาํนกักาํกบัและอนุรักษพ์ลงังาน 

10.30 – 10.45น. 

10.45 - 12.00น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-หลกัการทาํงานของ โ ปรแกรม Building Energy Code : BEC เบื?องตน้ 

วิทยากร ผูเ้ชี�ยวชาญ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.15น. - ตวัอย่างการคาํนวณการจาํลองการใชพ้ลงังานในอาคารดว้ยโ ปรแกรม BEC 

วิทยากร ผูเ้ชี�ยวชาญ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

14.15– 14.30 น. 

14.30 – 15.45 น. 

 

15.45 – 16.00 น. 
 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-ขอ้กาํหนดของ เครื�องปรับอากาศ พดัลม ฉนวน แสงสวา่ง ที�ตอ้งผ่านตาม กฎกระทรวง 

 วิทยากร ผูเ้ชี�ยวชาญ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

พิธีปิด  
โ ดย... ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ   President-Elect ASHRAE Thailand Chapter  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ผูด้าํเนินรายการ.... คุณประพธุ   พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 

                               กรรมการวชิาการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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แบบตอบรับ สัมมนาวชิาการ ครั'งที) 1/2561 
เรื)อง“เตรียมพร้อมสําหรับ Building Energy Code  

กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื)อการอนุรักษ์พลงังาน” 

วนัอังคาร ที) 27 มนีาคม 2561 
ณ ห้องบุษกร  ชั'น 7  โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

ชืXอ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีXอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   มือถือ    E-mail      

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 
    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน     ชําระเงินภายในวันที) 20 มี.ค. 61 ชําระเงินหลังวันที) 20 มี.ค.61 

�สมาชิกสมาคมฯ      /สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter            2,000   บาท             2,400  บาท 
�บุคคลทัXวไป               2,400  บาท             2,800  บาท 

(ผูส้มคัรทีXจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิd การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิXม7% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีXตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีXจ่าย f% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีXชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัXวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิd สมคัรสมาชิกสมาคมฯ g ปี (มูลค่า hii บาท)ไดฟ้รีทนัที  ดาวน์

โหลดใบสมคัรไดที้Xwww.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีX E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใชสิ้ทธิd ได้
ภายในวนัทีX mn มีนาคม mopg ท่านัqน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิd ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีXในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืXองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืXองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืXองได ้

5. กรณีทีXสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัXวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Xมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิXมในอตัราบุคคลทัXวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้X คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. im-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีXทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัXงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์ เลขทีXบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

กรุณาใบตอบรับฉบับนี3 พร้อมสลิปใบโ อนเงินไปยัง Email:manageracat@gmail.com จึงจะถือว่าท่านลงทะเบียนโ ดยสมบูรณ์ 


