
 
บทนํา 

ตามพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน กาํหนดใหอ้าคารควบคุม

และโรงงานควบคุม ต้องดําเนินการจดัทําระบบการจดัการพลงังานพรอ้มจดัทํา

รายงานการจดัการพลงังาน  ดงันัน้ในหลกัสตูรนี้จะใหค้วามรูใ้นการจดัทํารายงาน

การจัดการพลังงาน(แบบฟอร์มใหม่) และการประเมนิศักยภาพการอนุรกัษ์

พลงังาน เรยีนรู้การตรวจวดัประสทิธภิาพพลงังานเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจาก

เครื่องปรบัอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงังานสูง มกีารใชง้านอย่างแพร่หลาย

ในที่ทํางานและตามที่พกัอาศยั ทุกคนควรมคีวามรู้พื้นฐานในการใช้งานให้เกดิ

ประสทิธภิาพสงูสุด เพือ่นําไปสู่การหามาตรการประหยดัพลงังาน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. มคีวามเขา้ใจระบบการจดัการพลงังานตามกฎหมาย 

2. เขา้ใจการจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน(แบบฟอรม์ใหม)่ ไดด้ว้ยตวัเอง 

3. ไดร้บัความรูพ้ ืน้ฐานการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศ 

4. ไดรู้จ้กัเครือ่งมอืวดัทางวศิวกรรม 

5. สามารถตรวจวดัประสทิธภิาพเครือ่งปรบัอากาศได ้

6. สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัใหเ้กดิการอนุรกัษ์พลงังาน 

7. ไดร้บัคาํแนะนําการจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานตลอดปี 2562 

    จากผูช้าํนาญการ 

 

รปูแบบการอบรม 

บรรยาย และ Workshop ด้วยคู่มือสี เพือ่เพิม่ความเขา้ใจ และสามารถนํา

ความรูก้ลบัไปปฏบิตัเิองได ้ 

 

หลกัสตูรเหมาะสาํหรบั 

คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

คณะผูต้รวจตดิตามประเมนิการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 

ผูบ้รหิาร / วศิวกร / หวัหน้างาน / ช่างเทคนิค 

 

จาํนวนผูเ้ข้ารบัการอบรม 

จาํกดัที ่50 - 100 ท่าน 

 

วนั-เวลา-สถานท่ีในการอบรม 

รุ่นที ่9 : 10 ก.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจมโมโป-ลสิ 

 

 

 

เน้ือหาหลกัสตูร 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 – 10.30 น. การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานตามกฎหมาย 

(แบบฟอรม์ใหม)่ 

1. พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานที ่

เกีย่วขอ้งกบัสถานประกอบการ 

2. แนวทางการจดัทาํระบบการจดัการพลงังาน 8 ข ัน้ตอน  

ตามกฎกระทรวง 

10.30 – 10.45 น. BREAK 

10.45 – 12.00 น. 3. แนวทางการจดัทาํระบบการจดัการพลงังาน 8 ข ัน้ตอน 

ตามกฎกระทรวง (ต่อ) 

4. พืน้ฐานการคาํนวณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอุปกรณ์ 

ไฟฟ้า 

*** Workshop การคาํนวณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอุปกรณ์

ไฟฟ้า *** 

12.00 – 13.00 น. BREAK 

13.00 – 14.30 น. การตรวจวดัประสทิธภิาพเครือ่งปรบัอากาศ 

1. ความรูเ้บือ้งตน้ของระบบปรบัอากาศ 

2. พืน้ฐาน Psychrometric Chart 

3. เครือ่งมอืทีใ่ชต้รวจวดั 

4. วธิตีรวจวดัประสทิธภิาพเครือ่งปรบัอากาศ 

14.30 – 14.45 น. BREAK 

14.45 – 16.30 น. 5. Workshop คาํนวณประสทิธภิาพแอร ์

6. วธิกีารเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพแอรเ์ก่า/ใหม ่

7. Workshop เทยีบประสทิธภิาพแอรเ์ก่า/ใหม ่

8. Workshop วเิคราะหผ์ลประหยดัจากการเปลีย่นแอร ์

 

วิทยากร 

1. คณุสาธิต เกียรติยศวีรกลุ  

 ผูช้าํนาญการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน 

 ใบอนุญาต : ผูต้รวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน (บ.0079/59) 

2. คณุชลทศ ประเทืองสุขพงษ์ (สามญัวศิวกรเครือ่งกล (สก.4270)) 

 ผูช้าํนาญการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน 

 ใบอนุญาต : ผูต้รวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน (บ.0128/60) 
 

ค่าใช้จ่าย  
 

1,500 บาท/ท่าน      (รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%) 
 

โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกรุงศรอียุธยา 

ชือ่บญัช ีบจก.ซโีร่ เอน็เนอยี ่เลขทีบ่ญัช ี527-1-27737-5  

จากนัน้ส่งสลปิโอนเงนิพรอ้มใบสมคัรมาทีอ่เีมล Admin@zeroenergy.co.th  

 

 

  

หลกัสูตรท่ี 1 : การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานตามกฎหมาย (แบบฟอรม์ใหม่) 

และ การตรวจวดัประสิทธิภาพเครือ่งปรบัอากาศ 

บริษทั ซีโร่ เอน็เนอย่ี จาํกดั [ZERO ENERGY CO., LTD.] 

359/159 ถ.ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

โทร. 02-428-3817, 089-766-7218 

Email : admin@zeroenergy.co.th   Website : www.zeroenergy.co.th 

Best Design 

 Best Saving 

Best Return 



 

ใบสมคัรเข้าอบรม 

 

 

 

 

รายช่ือผูเ้ข้ารบัการอบรม 

1. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุ่นทีอ่บรม :   รุ่นที ่9 : 10 ก.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจมโมโปลสิ 

      รุ่นที ่7 : 22 ส.ค. 62 ณ สถาบนัไทย-เยอรมนั นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

      รุ่นที ่8 : 23 ส.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 

 

2. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุ่นทีอ่บรม :   รุ่นที ่9 : 10 ก.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจมโมโปลสิ 

      รุ่นที ่7 : 22 ส.ค. 62 ณ สถาบนัไทย-เยอรมนั นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

      รุ่นที ่8 : 23 ส.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 

 

3. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุ่นทีอ่บรม :   รุ่นที ่9 : 10 ก.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจมโมโปลสิ 

      รุ่นที ่7 : 22 ส.ค. 62 ณ สถาบนัไทย-เยอรมนั นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

      รุ่นที ่8 : 23 ส.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 

 

4. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุ่นทีอ่บรม :   รุ่นที ่9 : 10 ก.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจมโมโปลสิ 

      รุ่นที ่7 : 22 ส.ค. 62 ณ สถาบนัไทย-เยอรมนั นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

      รุ่นที ่8 : 23 ส.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 

 

5. ชื่อ-สกุล         เบอรโ์ทร      อเีมล      

รุ่นทีอ่บรม :   รุ่นที ่9 : 10 ก.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมอญัธานี เจมโมโปลสิ 

      รุ่นที ่7 : 22 ส.ค. 62 ณ สถาบนัไทย-เยอรมนั นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

      รุ่นที ่8 : 23 ส.ค. 62 ณ อาคารสาํนกังานนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 
 

1,500 บาท/ท่าน      (รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%) 
 

รวมเป็นจาํนวนเงนิ ................................. บาท 

** หากมกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3%  ขอความกรุณานําใบหกัภาษดีงักล่าว มาใหเ้จา้หน้าทีใ่นวนัอบรม ** 
 

โอนเงินเข้าบญัชี ธนาคารกรงุศรีอยธุยา 

ช่ือบญัชี บจก.ซีโร่ เอน็เนอย่ี เลขท่ีบญัชี 527-1-27737-5 

จากนัน้ส่งสลิปโอนเงินพร้อมใบสมคัรมาท่ีอีเมล Admin@zeroenergy.co.th  

 

ข้อมูลสาํหรบัการออกใบกาํกบัภาษี/ใบเสรจ็รบัเงิน 

ชื่อหน่วยงาน           เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี     

ทีอ่ยู่                 

 

หลกัสูตรท่ี 1 : การจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานตามกฎหมาย (แบบฟอรม์ใหม่) 

และ การตรวจวดัประสิทธิภาพเครือ่งปรบัอากาศ 

บริษทั ซีโร่ เอน็เนอย่ี จาํกดั [ZERO ENERGY CO., LTD.] 

359/159 ถ.ประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

โทร. 02-428-3817, 089-766-7218 

Email : admin@zeroenergy.co.th   Website : www.zeroenergy.co.th 

Best Design 

 Best Saving 

Best Return 


