
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.) 

 
หลกัการและเหตผุล 

 ปัจจบุนั อตุสาหกรรม ผลิตไฟฟา้และไอนํา มีการลงทนุในประเทศไทย 

อยา่งกว้างขวาง ในทกุภมูิภาคของประเทศ , ในการดงักลา่วพบวา่กิจการประเภท 

Cogeneration มีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิงเนอืงจากพบวา่ มคีวามคุ้มคา่และ

ยืดหยุน่ในการลงทนุเนืองจากสามารถจําหนา่ยคา่พลงังานทงั ไฟฟา้ ไอนาํร้อน และ

นาํเย็น เป็นการลดความเสยีงในกิจการตอ่คา่ความผนัแปรของราคาคา่พลงังานรูป

ตา่ง ๆ ยงิ 

 ดงันนัเพือให้ผู้สนใจกระบวนการบริหารจดัการโรงผลิตไฟฟา้ชนิด 

Cogeneration Plant  ได้ทราบกระบวนการ บริหารจดัการเพือสามารถนาํไปปรับใน

กิจการตนเองต่อไป จึงได้จดัให้มกีารศกึษาดงูานขนึในครังนีขึน 

วตัถปุระสงค์ 

 เพอืแนวศกึษาดงูานโรงงานผลิตไฟฟา้และไอนําแบบ Cogeneration อนัประกอบด้วย Gas turbine , Heat Recovery Steam 

Generating ( กําลงัการผลิต 40 TPHx2)  , Steam Turbine ( กําลงัผลิต 13.6 MW) ระบบผลิตนําเย็นจากกระบวนการ Absorption 

Chiller , Auxiliary Boiler (18-20 TPH x4)  ชนดิทอ่ไฟ  และระบบ Heat Recovery From Steam Blow Down  เพอืนําความร้อนกลบัมา

ใช้ประโยชน์ตอ่ในระบบผลิต 

 เพอืศกึษาแนวทางการบริหารจดัการ Power plant ชนิด Cogeneration  การเดินเครือง การบาํรุงรักษา การบริหารสินทรัพย์ 

 

กาํหนดการ 

08:00 - 09:00 น.  ออกเดินทางจาก วสท.  สู ่บริษัท ผลติไฟฟา้และนาํเย็น จํากดั 

09:00 - 10:00 น.   กลา่วต้อนรับ 

โดยผู้บริหาร บริษัทและบรรยายสรุปภาพรวม การบริหารจดัการ Plant โดยผู้แทนบริษัท 

10:00 - 10:30 น.  พาชม กระบวนการผลิต ณ. ห้องควบคมุการเดินเครือง  

10:45 - 12:00 น. พาชม กระบวนการผลิต ระบบ Gas turbine HRSG ,Steam Turbine, Auxiliary Boiler , Heat Recovery From 

Boiler Blowdown 

12:00 - 13:00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 - 14:30 น.   พาชม กระบวนการผลิต ระบบ Absorption Chiller และการจําหนา่ยระบบ ไอนํา 

14:30 - 15:00 น.  พิธีปิดการเยียมชม มอบของทรีะลกึ 

15:00 - 16:00 น.  เดินทางกลบั วสท.  

 

ตดิตอสอบถามไดที ่ สพุรรณีย  แสนภกัด ี

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-นามสกลุ .................................................................................................................................................................................. 

หนวยงาน/บรษิัท   ...................................................................................................................................................................  

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 
หมายเหต ุ:   
1. อัตรานี้รวมภาษีมลูคาเพ่ิม  7%     2.  คาอาหารวาง  อาหารกลางวนั   คาเดินทางรถรับ-สง    
3. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 4.  ผูที่ผานการอบรมจะไดรบัหนวยพัฒนาความรู (CPD)   3   หนวย   
5.  ขอสงวนสิทธิ์ สําหรับหนวยงาน/ บริษัท ที่ดําเนินการหรือประกอบธุรกิจเดียวกัน 

6. รับจํานวนจํากัด 20 ทาน  กรณีเตม็ วสท. จะถือการชําระเงนิกอนเปนการจองที่สมบูรณ 

 

การชําระเงินโดย 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ             เลขที่  147-4-32388-6 
หมายเหตุ :     กรณโีอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชําระเงนิมาที่  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 
 


