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Co-organized by

สั มมนาวิชาการ ครั'งที) 1/2561
เรื) อง “ เตรียมพร้ อมสําหรับ Building Energy Code
กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื)อการอนุรักษ์ พลังงาน”

วันอังคาร ที) 27 มีนาคม 2561
ณ ห้ องบุษกร ชั'น 7 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

หลักการและเหตุผล ...
เนืองจากกระทรวงพลังงาน เตรี ยมเสนอ ร่ าง กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรื อ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.............(Building Energy Code : BEC) โดยในปี ที 1 จะบังคับกับอาคาร ขนาด
ตั?งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ?นไป ปี ที 2 จะบังคับกับอาคาร ขนาดตั?งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ?นไป และ ปี ที 3 จะบังคับกับอาคาร ขนาดตั?งแต่ 2,000 ตร.ม.
ขึ?นไป
จากข้อมูลดังกล่าวนั?น เพือเป็ นการพัฒนาวิศวกรให้มีความพร้อม และ ความเข้าใจกับ ร่ าง กฎหมายดังกล่าวก่อนการบังคับใช้
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ จึงจัดสัมมนาเรื อง “เตรี ยมพร้อมสําหรับ Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพือการ
อนุรักษ์พลังงาน” เพือเผยแพร่ ขอ้ มูลทีถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ให้แก่สมาชิก ให้เข้าใจหลักการของ กฎกระทรวงทีจะบังคับใช้ เพือให้เป็ น
ประโยชน์ต่อ ผูอ้ อกแบบ และ ผูค้ วบคุมงาน ในการทีจะออกแบบ กําหนดสเปค เครื องจักรทีจะต้องผ่านตามเกณฑ์ของกฎกระทรวง และเป็ น
ประโยชน์ต่อ ผูร้ ับเหมา ในการ เลือกซื?ออุปกรณ์ใ ห้ผา่ นตามกฎหมายกําหนด นอกจากนี?ยงั เป็ นประโยชน์ต่อ ผูบ้ ริ หารอาคาร ผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงาน เพือจะได้ทราบมาตรฐานการประหยัดพลังงานของอาคารใหม่ เพือทีจะได้วางแผนการใช้งาน หรื อ ปรับปรุ งให้ใ กล้เคียงได้

วิทยากร
คุณ โกมล บัวเกตุ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักกํากับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วิทยากรผูพ้ ฒั นาโปรแกรมการจําลองการใช้พลังงาน BEC
วิทยากรผูเ้ ชีXยวชาญจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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08.30 – 09.00 น.
09.00 - 09.05 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด
โดย... คุณ จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

09.05 - 10.30น.

-ร่ าง กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรื อ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.............(Building Energy Code : BEC)
วิทยากร... คุณ โกมล บัวเกตุ ผูอ้ าํ นวยการสํานักกํากับและอนุรักษ์พลังงาน

10.30 – 10.45น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

10.45 - 12.00น.

-หลักการทํางานของ โปรแกรม Building Energy Code : BEC เบื?องต้น
วิทยากร ผูเ้ ชียวชาญ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.15น.

- ตัวอย่างการคํานวณการจําลองการใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม BEC
วิทยากร ผูเ้ ชียวชาญ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

14.15– 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

14.30 – 15.45 น.

-ข้อกําหนดของ เครื องปรับอากาศ พัดลม ฉนวน แสงสว่าง ทีต้องผ่านตาม กฎกระทรวง
วิทยากร ผูเ้ ชียวชาญ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

15.45 – 16.00 น.

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

-------------------------------------------------------------------------------ผูด้ าํ เนินรายการ.... คุณประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์
กรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
AIR - CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND.
487 อาคารว.ส.ท. ซอยรามคําแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์.02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120 E-Mail :info@acat.or.thhttp://www.acat.or.th

Co-organized by

แบบตอบรับ สัมมนาวิชาการ ครั'งที) 1/2561
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กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื)อการอนุรักษ์ พลังงาน”

วันอังคาร ที) 27 มีนาคม 2561
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ชืXอ

นามสกุล

บริ ษทั

หมายเลขสมาชิก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

ทีXอยู(่ สําหรับออกใบเสร็จ)
โทรศัพท์

มือถือ

E-mail

เลขทีสมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขทีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนืองจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบุคคล

อัตราค่ าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ /สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
บุคคลทัวX ไป

ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)
ชําระเงินภายในวันที) 20 มี.ค. 61
2,000 บาท
2,400 บาท

ชําระเงินหลังวันที) 20 มี.ค.61
2,400 บาท
2,800 บาท

(ผูส้ มัครทีXจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิdการเข้าร่ วมสัมมนาเป็ นลําดับแรก)

หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าภาษีมูลค่าเพิXม7% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีXตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีXจ่าย f%
3. พิเศษสุ ด! ท่านทีXชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวX ไปท่านสามารถใช้สิทธิdสมัครสมาชิกสมาคมฯ g ปี (มูลค่า hii บาท)ได้ฟรี ทนั ที ดาวน์
โหลดใบสมัครได้ทีXwww.acat.or.thส่ งใบสมัคร /สําเนาบัตรประชาชน / รู ปถ่าย ไปทีX E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้สิทธิd ได้
ภายในวันทีX mn มีนาคม mopg ท่านัqน! ไม่สามารถใช้สิทธิdย้อนหลังได้
4. สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีXในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืX องให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิ จกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืX องสามารถออกใบรับรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืXองได้
5. กรณี ทีXสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวX ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีXมาแทนจะต้องชําระเงินเพิXมในอัตราบุคคลทัวX ไป
6. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีX คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. im-318-4119 , 02-318-4123

วิธีการชําระเงิน
เงินสด ณ ทีXทาํ การสมาคมฯ
เช็คสัXงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีXบญั ชี 644 - 2 - 10754 – 6
กรุ ณาใบตอบรั บฉบับนี 3 พร้ อมสลิปใบโอนเงินไปยัง Email:manageracat@gmail.com จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

