
 
 

 

การอบรมเรื่อง 

ระบบท ำควำมเย็นที่ใช้สำรแอมโมเนีย 
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.   

ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคาร วสท.  
จัดโดย  คณะอนุกรรมการเครื่องท าความเยน็ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
ร่วมกับ  สมาคมเคร่ืองท าความเย็นไทย 

 

หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันระบบท าความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย มีการใช้อย่างหลากหลายมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ
อาหาร และเครื่องดื่ม 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมมือกับ        
สมาคมเครื่องท าความเย็นไทย โดยเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในหลักการท างาน การใช้งานการบ ารุงรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และการดูแลระบบ 
ซึ่งผู้ได้รับการอบรมสามารถน าไปใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธ ี
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เข้าใจถึงการท างานของระบบท าความเย็นที่ใช้

สารแอมโมเนีย ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับกลุ่มวิชาชีพ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้   
สารแอมโมเนีย 

     3.   เพือ่เผยแพร่ความรู้และสง่เสริมใหม้ีการยกระดับบุคลากร    
          ในกลุ่มวิชาชีพเครื่องท าความเย็นของประเทศไทย 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
    วิศวกร  
    เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลและซ่อมบ ารุงระบบ  
    ผู้ควบคุมงาน  
    เจ้าของโครงการ  
    ที่ปรึกษา  
    ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นที่ใช้ 
    สารแอมโมเนีย 

 ก าหนดการ  

08.30–09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.15-10.30       ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบท าความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (พ้ืนฐาน) 

                      บรรยายโดย   คุณอันธิกา  กันสิทธ์ิ   บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จ ากัด 

10.30–10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45–12.00 น.   ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบท าความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (อุปกรณ์หลัก) 

                      บรรยายโดย  คุณสุจิตรา  พิทักษ์เสริมศักดิ์    บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จ ากัด 

12.00–13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00–14.30 น.   ระบบ Defrost ด้วย Hot Gas, Air และ Water ในระบบท าความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย 

                        บรรยายโดย คุณสุวัฒน์  กฤติยรังสรรค์  บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) 

14.30–14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45–16.15 น.   การใช้งานและบ ารุงรักษา ระบบท าความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย และความปลอดภัย 

                       บรรยายโดย คุณสมยศ  ใจมูล   บริษัท พัฒน์กล จ ากัด (มหาชน) 

16.15–16.30 น.   ถาม-ตอบ 

PDU 9 หน่วย 
 



 
 

 
  
 

-ใบสมัคร-             
การอบรมเรื่อง ระบบท าความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย 

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 -16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. 
จัดโดยคณะอนุกรรมการเครื่องท าความเย็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

ร่วมกับ สมาคมเคร่ืองท าความเย็นไทย 

 
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ...........................................................................................................................................................................  

เลขท่ี .......................... หมู่ที ่.................................. อาคาร  ..........................................................  ซอย   .................................................  

ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต .........................................................  

จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย ์....................................................โทรศัพท ์..........................................................  

โทรสาร ................................................................................................. E-mail : .....................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ..............................................................................  โทรศัพท์   ....................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี .........................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา ................................................  

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท./สมาคมฯ  ..................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท./สมาคมฯ  ..................................  

3)  ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท./สมาคมฯ  ..................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง,เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
 

  สมาชิก วสท. / สมาคมเครื่องท าความเย็นไทย  2,000  บาท/ท่าน 

  พนักงานรัฐวสิาหกิจ/ ข้าราชการ/  บุคคลทั่วไป  2,800  บาท/ท่าน 

 

การช าระเงิน 
เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรีวรา เลขท่ี 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ ์  เลขท่ี 147-4-32388-6 

หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์หรืออีเมลล์ หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออก
ใบเสร็จส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662  E-mail : chadaporn.eit@gmail.com 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณชฎาพร  พงษ์อิ่ม 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520, FAX:(02)184-4662 

E-mail : chadaporn.eit@gmail.com , Website : www.eit.or.th 
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