โครงการศึกษาและดูงาน การผลิตไฟฟาและน้ําเย็น
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ณ บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด
DISTRICT COOLING SYSTEM AND POWER PLANT COMPANY LIMITED (DCAP)
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา หมอน้ําและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั อุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้าและไอนํา มีการลงทุนในประเทศไทย
อย่างกว้ างขวาง ในทุกภูมิภาคของประเทศ , ในการดังกล่าวพบว่ากิจการประเภท
Cogeneration มีความน่าสนใจเป็ นอย่างยิงเนืองจากพบว่า มีความคุ้มค่าและ
ยืดหยุน่ ในการลงทุนเนืองจากสามารถจําหน่ายค่าพลังงานทัง ไฟฟ้า ไอนําร้ อน และ
นําเย็น เป็ นการลดความเสียงในกิจการต่อค่าความผันแปรของราคาค่าพลังงานรูป
ต่าง ๆ ยิง
ดังนันเพือให้ ผ้ สู นใจกระบวนการบริหารจัดการโรงผลิตไฟฟ้าชนิด
Cogeneration Plant ได้ ทราบกระบวนการ บริ หารจัดการเพือสามารถนําไปปรับใน
กิจการตนเองต่อไป จึงได้ จดั ให้ มกี ารศึกษาดูงานขึนในครังนีขึน
วัตถุประสงค์
 เพือแนวศึกษาดูงานโรงงานผลิตไฟฟ้าและไอนําแบบ Cogeneration อันประกอบด้ วย Gas turbine , Heat Recovery Steam
Generating ( กําลังการผลิต 40 TPHx2) , Steam Turbine ( กําลังผลิต 13.6 MW) ระบบผลิตนําเย็นจากกระบวนการ Absorption
Chiller , Auxiliary Boiler (18-20 TPH x4) ชนิดท่อไฟ และระบบ Heat Recovery From Steam Blow Down เพือนําความร้ อนกลับมา
ใช้ ประโยชน์ตอ่ ในระบบผลิต
 เพือศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการ Power plant ชนิด Cogeneration การเดินเครื อง การบํารุงรักษา การบริ หารสินทรัพย์
กําหนดการ
08:00 - 09:00 น.
09:00 - 10:00 น.
10:00 - 10:30 น.
10:45 - 12:00 น.
12:00 - 13:00 น.
13:00 - 14:30 น.
14:30 - 15:00 น.
15:00 - 16:00 น.

ออกเดินทางจาก วสท. สู่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนําเย็น จํากัด
กล่าวต้ อนรับ
โดยผู้บริ หาร บริ ษัทและบรรยายสรุปภาพรวม การบริหารจัดการ Plant โดยผู้แทนบริ ษัท
พาชม กระบวนการผลิต ณ. ห้ องควบคุมการเดินเครื อง
พาชม กระบวนการผลิต ระบบ Gas turbine HRSG ,Steam Turbine, Auxiliary Boiler , Heat Recovery From
Boiler Blowdown
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พาชม กระบวนการผลิต ระบบ Absorption Chiller และการจําหน่ายระบบ ไอนํา
พิธีปิดการเยียมชม มอบของทีระลึก
เดินทางกลับ วสท.

ติดตอสอบถามไดที่ สุพรรณีย แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ตอ 538 E-mail: supannee@eit.or.th

-ใบสมัคร-

โครงการศึกษาและดูงาน การผลิตไฟฟาและน้ําเย็น
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ณ บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

DISTRICT COOLING SYSTEM AND POWER PLANT COMPANY LIMITED (DCAP)
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................................................................................
หนวยงาน/บริษัท ...................................................................................................................................................................
เลขที่ ........................... อาคาร................................... หมู ................................... ซอย ............................................................
ถนน.............................................................................ตําบล/แขวง...............................................................................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................... รหัส.................................................
โทรศัพท ......................................................................... โทรสาร ............................................................................................
ชื่อ-สกุล ผูประสานงานโดย ...................................................................................................................................................
โทรศัพท ................................................................... E-mail: .................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .............................................................  สํานักงานใหญ  สาขา .......................................

อัตราคาลงทะเบียน
สมาชิก วสท. และสมาคมหมอน้ําฯ /บุคคลทั่วไป
ทานละ 1,000 บาท
หมายเหตุ :
1. อัตรานี้รวมภาษีมลู คาเพิม่ 7%
2. คาอาหารวาง อาหารกลางวัน คาเดินทางรถรับ-สง
3. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
4. ผูที่ผานการอบรมจะไดรบั หนวยพัฒนาความรู (CPD) 3 หนวย
5. ขอสงวนสิทธิ์ สําหรับหนวยงาน/ บริษัท ที่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจเดียวกัน
6. รับจํานวนจํากัด 20 ทาน กรณีเต็ม วสท. จะถือการชําระเงินกอนเปนการจองที่สมบูรณ

การชําระเงินโดย
โอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
หมายเหตุ :

กรณีโอนเงิน กรุณา fax หลักฐานการชําระเงินมาที่ โทรสาร 0-2319-2710-11, 0-2184-4597-8

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
โทร 0-2319-2410-3, 0-2184-4600-9 ตอ 538 หรือ www.eit.or.th

