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No.Ref 511/2561 

            30   ตุลาคม  2561 

เรืMอง       ขอเชิญเขา้ร่วมงานสมัมนาวชิาการประจาํปี งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี XYZ[ และงานเลี\ยงสงัสรรค ์ 
เรียน    สมาชิกทุกท่าน 

 ดว้ย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดมี้กาํหนดจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี / งานประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี XYZ[  และงานเลี\ยงสงัสรรค ์ขึ\น ในวนัพฤหสับดี ทีM Xc  พฤศจิกายน XYZ[ ณ หอ้ง GH 202-203 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบ
เทค บางนา โดยมีรายละเอียดดงันี\  

  1.  การจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี 2561 (ระหวา่งเวลา [f.gg น. – [Z.gg น.) ณ หอ้ง Meeting Room 210 (MR210)  ชั\น X 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจาํนวน �  คน  (เฉพาะสมาชิก ACAT ทีMมีสถานะสมาชิกถึงปัจจุบนั เท่านั\น!!!) สมาชิกทีMสนใจเขา้ร่วมงานในครั\งนี\  
กรุณาตอบรับกลบัสมาคมฯ ทาง Emial:manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข gX-318-4120 พร้อมชาํระค่ามดัจาํล่วงหนา้ เป็น
เงินจาํนวน Ygg บาทโดยสมาคมฯจะคืนเงินใหส้มาชิกเป็นเงินสดในวนัลงทะเบียน (สมาชิกจะตอ้งยืMนบตัรสมาชิกของสมาคมฯหรือบตัร
ประจาํตวัประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน) ทั\งนี\  สมาคมจะพิจารณาชืMอสมาชิกทีMตอบรับเขา้ร่วมสมัมนาพร้อมกบัชาํระเงินมดัจาํ
ค่าลงทะเบียนตามลาํดบัก่อน-หลงั สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิp ใหบุ้คคลอืMนมาแทนได ้กรณีทีMสมาชิกไม่สามารถมาในวนังานได ้(โดยไม่ได้
แจง้ใหส้มาคมฯทราบล่วงหนา้) สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิp คืนเงินค่ามดัจาํ 

 2. การจดังานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี XY61 (ระหวา่งเวลา [Z.gg น.–17.3g น.) ณ ห้อง Meeting Room 210 (MR210)   ชั\น 
2 ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั\ งนี\ เพืMอรักษาสิทธิของสมาชิกของสมาคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกเขา้ร่วมฟังการแถลงผลการดาํเนินงาน งบแสดง
ฐานะการเงิน รวมทั\ง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานของสมาคมในปีถดัไป  สาํหรับระเบียบวาระการประชุม มี
ดงัต่อไปนี\ -. 
 ระเบียบวาระทีM [    เรืMองรับรองรายงานการประชุมครั\ งทีMแลว้/ปี XY61 
 ระเบียบวาระทีM X    เรืMองรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี XYZ[ 
 ระเบียบวาระทีM f    เรืMองงบแสดงฐานะการเงินสิ\นสุด ณ วนัทีM f[ ตุลาคม XYZ[ 
 ระเบียบวาระทีM u    เรืMองแต่งตั\งผูต้รวจสอบบญัชี 
 ระเบียบวาระทีM 5          เรืMองแจง้ผลการเลือกตั\งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจาํปี XYZX-2563 

 ระเบียบวาระทีM Y เรืMองเสนอเพืMอพิจารณา (ถา้มี) 
 ระเบียบวาระทีM Z     เรืMองอืMน ๆ 

หมายเหตุ   หลงัจบการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี XYZ[ สมาชิกทีMอยูร่่วมในงาน ลุ้นจบัสลากรางวลั 

 3. งานเลี\ยงสงัสรรค ์ประจาํปี XYZ[ (ระหวา่งเวลา [w.fg น. – 22.0g น.) ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์202-203 ชั\น X  สาํหรับวตัถุประสงค์
ในการจดังาน เพืMอใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณของสมาคมฯทุกท่าน ไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคแ์ละมีโอกาสไดรู้้จกั กรรมการทีMปรึกษา
กรรมการบริหารของสมาคม บุคคลผูมี้ชืMอเสียงในวงการปรับอากาศ และตวัแทนของสมาคมวชิาชีพวศิวกรรมสาขาต่างๆ ผูเ้ขา้ร่วมงานมี
ประมาณ Y00-600 คน จาํหน่ายบตัรในราคา [,ggg บาท  

  ในการนี\  จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมงานในครั\ งนี\  โดยสมาชิกทีMประสงค์จะเขา้ร่วมงานดังกล่าว กรุณากรอก
แบบฟอร์มตอบรับไปไดที้M E-mail : manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข gX-318-4120 

             ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                          
                                                                                                                      (นายนิรัญ   ชยางศุ) 

                                      เลขาธิการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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สัมมนาวิชาการ ประจาํปี 2561 
เรื)อง “การตดิตามและประเมนิผลเบื-องต้นในการใช้งานระบบปรับอากาศประหยดัพลังงานแบบ CHILLED BEAM  

ของอาคารสํานักงานใหญ่ กฟผ. ที)ได้รับการรับรอง LEED PLATINUM”   
วนัพฤหัสบด ีที) 29  พฤศจกิายน  2561 

ณ ห้อง Meeting Room 210 (MR210)  ชั-น O ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

หลักการและเหตุผล 

อาคาร EGAT Headquarters เป็นอาคารอนุรักษพ์ลงังานและไดรั้บการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Platinum จาก USGBC (US Green Building Council)  โดยระบบปรับอากาศ ไดเ้ลือกระบบ Chilled Beam ซึM งเป็น
ระบบปรับอากาศทีMใชท่้อนํ\ าเยน็ผา่นพื\นทีMทีMตอ้งการปรับอากาศใหค้วามเยน็ลงมายงับริเวณคนทาํงานดว้ยวธีิการแผรั่งสี(แทนการใชท่้อลม
และพดัลมของระบบปรับอากาศทีMใชก้นัทัMวไป)  และเป็นอาคารแรกในประเทศไทยทีMใชร้ะบบ Chilled Beam นี\         

  

 

 

 

 

อาคารแห่งนี\ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและไดมี้การทดสอบการใชง้านอาคารแลว้ในบางพื\นทีMตามแผนการใชอ้าคารของ กฟผ. ตั\งแต่
เดือนมิถุนายนทีMผา่นมาและสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ร่วมกบั “ASHRAE Thailand Chapter”  ก็ไดมี้การจดัเยีMยมชมดู
งาน การทดสอบการใชง้านเบื\องตน้ในเดือนสิงหาคมทีMผา่นมา  

และเพืMอใหท้ราบถึงผลการใชง้านอาคารเบื\องตน้ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “ASHRAE Thailand 
Chapter” และ กฟผ.  จึงไดมี้กาํหนดจดังานสมัมนาวชิาการในหวัขอ้  “การตดิตามและประเมนิผลเบื-องต้นในการใช้งานระบบปรับอากาศ
ประหยดัพลังงานแบบ CHILLED BEAM ของอาคารสํานกังานใหญ่ กฟผ. ที)ได้รับการรับรอง LEED PLATINUM”   ในการสมัมนา
ประจาํปี 2561  จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและผูส้นใจทุกท่านเขา้ร่วมงานสมัมนาดงักล่าว 
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สัมมนาวิชาการ ประจาํปี 2561 
 เรื)อง “การตดิตามและประเมนิผลเบื-องต้นในการใช้งานระบบปรับอากาศประหยดัพลังงานแบบ CHILLED BEAM  

ของอาคารสํานักงานใหญ่ กฟผ. ที)ได้รับการรับรอง LEED PLATINUM”   
วนัพฤหัสบด ีที) 29  พฤศจกิายน  2561 

ณ ห้อง Meeting Room 210 (MR210)   ชั-น O ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
 

 
กําหนดการ 
 

12.30 – 13.00 น. 
13.00 - 13.10 น. 
 

13.10 - 14.45 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด  
โดย... .คุณจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

ทีMมา CHILLED BEAM & COMMISSIONING /TEST RUN 

14.45 – 15.00 น. 

15.00 – 16.00 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

สรุปผลการใชอ้าคารเบื\องตน้และ ตอบขอ้ซกัถาม 

วทิยากร… คุณยงยุทธ   ศรีชัย 
                  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารดา้นการใชไ้ฟฟ้าและกิจการเพืMอสงัคม X 
                  ฝ่ายบริหารดา้นการใชไ้ฟฟ้าและกิจการเพืMอสงัคม 

วทิยากร.... คุณฉัตรชัย    สุวรรณประเสริฐ 
                  หวัหนา้แผนกวศิวกรรมเครืMองกล ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

16.00 – 16.1g น.                

 

          

พิธีปิด  
โดย... คุณจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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ใบตอบรับเข้าร่วม สัมมนาวชิาการประจาํปี  / งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และงานเลี-ยงสังสรรค์ ประจาํปี O^_`   
วนัพฤหัสบด ีที) 29  พฤศจกิายน  2561 

ณ ห้อง BHIRAJ   HALL 1-2 และ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203   ชั-น O ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
 

ขา้พเจา้:นาย/นาง/นางสาว…………….....…….นามสกลุ………...............……………..หมายเลขสมาชิก...................……..……. 

ชืMองบริษทั/หา้งร้าน…………………….…...............................................เบอร์โทรศพัท…์…........................…………......……… 

มือถือ……………………….….…………E-mail…………………………………………………………………………………     

สมาชิกที)ประสงค์จะมาร่วมงานกรุณากรอกข้อความต่อไปนี-     ข้าพเจ้าจะมาร่วมงาน :  โดย  
1. สมัมนาวิชาการ ประจาํปี 2561 (เวลา ��.�� – ��.�� น.) โ ดยชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ จาํนวน 500 บาท ดงันี$   
 � เงินสด ณ ที&ทาํการสมาคมฯ                        
 � เช็คสั&งจ่าย “ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                       � โ อนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                        ธนาคารกสิกรไทย สาขา โ ลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขที&บญัชี  644 - 2 - 10754 - 6 

2. งานประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2561 (เวลา [Z.gg น. – 17.3g น.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  � ยินดีเขา้ร่วมงาน � ไม่สะดวกเขา้ร่วมงาน 

3. งานเลี\ยงสงัสรรค ์ประจาํปี 2561  (เวลา [w.fg น. – 23.0g น.) 
               3.1   จะมาเป็นการส่วนตวั (บตัรราคาท่านละ [,ggg บาท)                  
               3.2   จะชวนเพืMอนมาดว้ย........... ท่าน (บตัรราคาท่านละ [,ggg บาท) 

                 3.3   จองโต๊ะจาํนวน............... โต๊ะ (โต๊ะละ [g,ggg บาท([g ท่าน) โดยรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั\งโต๊ะ 

                    วิธีการชําระเงิน : 
  เงินสด ณ ทีMทาํการสมาคมฯ  
  เช็คสัMงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
    โ อนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                           ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อนิทาวน์  เลขที�บัญชี  644 - 2 - 10754 - 6 

  ยนิดสีนับสนุนรางวลัจบัสลากงานเลี-ยงสังสรรค์ ประจาํปี 2561  ดงันี-  

รางวลั.................................................................. จาํนวน............................. รางวลั 

รางวลั................................................................... จาํนวน.............................รางวลั 

ลงชืMอ………………................……….ผูแ้จง้ความจาํนง 

                                             วนัทีM…………….................……….. 

กรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับ และเอกสารการชําระเงนิ ไปที) Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสาร  O-318-4120 
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