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No.Ref 511/2561
30 ตุลาคม 2561
เรืM อง
เรี ยน

ขอเชิญเข้าร่ วมงานสัมมนาวิชาการประจําปี งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี XYZ[ และงานเลี\ยงสังสรรค์
สมาชิกทุกท่าน

ด้วย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ได้มีกาํ หนดจัดงานสัมมนาวิชาการประจําปี / งานประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี XYZ[ และงานเลี\ยงสังสรรค์ ขึ\น ในวันพฤหัสบดี ทีM Xc พฤศจิกายน XYZ[ ณ ห้อง GH 202-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค บางนา โดยมีรายละเอียดดังนี\
1. การจัดงานสัมมนาวิชาการประจําปี 2561 (ระหว่างเวลา [f.gg น. – [Z.gg น.) ณ ห้อง Meeting Room 210 (MR210) ชั\น X
ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย รับจํานวน คน (เฉพาะสมาชิก ACAT ทีMมีสถานะสมาชิกถึงปั จจุบนั เท่านั\น!!!) สมาชิกทีMสนใจเข้าร่ วมงานในครั\งนี\
กรุ ณาตอบรับกลับสมาคมฯ ทาง Emial:manageracat@gmail.com หรื อโทรสารหมายเลข gX-318-4120 พร้อมชําระค่ามัดจําล่วงหน้า เป็ น
เงินจํานวน Ygg บาทโดยสมาคมฯจะคืนเงินให้สมาชิกเป็ นเงินสดในวันลงทะเบียน (สมาชิกจะต้องยืนM บัตรสมาชิกของสมาคมฯหรื อบัตร
ประจําตัวประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน) ทั\งนี\ สมาคมจะพิจารณาชืMอสมาชิกทีMตอบรับเข้าร่ วมสัมมนาพร้อมกับชําระเงินมัดจํา
ค่าลงทะเบียนตามลําดับก่อน-หลัง สมาชิกไม่สามารถโอนสิ ทธิpให้บุคคลอืMนมาแทนได้ กรณี ทีMสมาชิกไม่สามารถมาในวันงานได้ (โดยไม่ได้
แจ้งให้สมาคมฯทราบล่วงหน้า) สมาคมฯใคร่ ขอสงวนสิ ทธิpคืนเงินค่ามัดจํา
2. การจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี XY61 (ระหว่างเวลา [Z.gg น.–17.3g น.) ณ ห้อง Meeting Room 210 (MR210) ชั\น
2 ไม่ เสี ย ค่ าใช้ จ่าย ทั\งนี\ เพืMอรักษาสิ ทธิ ของสมาชิ กของสมาคม จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกเข้าร่ วมฟังการแถลงผลการดําเนิ นงาน งบแสดง
ฐานะการเงิน รวมทั\ง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานของสมาคมในปี ถัดไป สําหรับระเบียบวาระการประชุม มี
ดังต่อไปนี\-.
ระเบียบวาระทีM [
เรืM องรับรองรายงานการประชุมครั\งทีMแล้ว/ปี XY61
ระเบียบวาระทีM X
เรืM องรายงานผลการดําเนินงานประจําปี XYZ[
ระเบียบวาระทีM f
เรืM องงบแสดงฐานะการเงินสิ\นสุด ณ วันทีM f[ ตุลาคม XYZ[
ระเบียบวาระทีM u
เรืM องแต่งตั\งผูต้ รวจสอบบัญชี
ระเบียบวาระทีM 5
เรืM องแจ้งผลการเลือกตั\งคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ประจําปี XYZX-2563
ระเบียบวาระทีM Y
เรืM องเสนอเพืMอพิจารณา (ถ้ามี)
ระเบียบวาระทีM Z
เรืM องอืMน ๆ
หมายเหตุ หลังจบการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี XYZ[ สมาชิกทีMอยูร่ ่ วมในงาน ลุ้นจับสลากรางวัล
3. งานเลี\ยงสังสรรค์ ประจําปี XYZ[ (ระหว่างเวลา [w.fg น. – 22.0g น.) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 ชั\น X สําหรับวัตถุประสงค์
ในการจัดงาน เพืMอให้สมาชิกและผูม้ ีอุปการคุณของสมาคมฯทุกท่าน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และมีโอกาสได้รู้จกั กรรมการทีMปรึ กษา
กรรมการบริ หารของสมาคม บุคคลผูม้ ีชืMอเสี ยงในวงการปรับอากาศ และตัวแทนของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ ผูเ้ ข้าร่ วมงานมี
ประมาณ Y00-600 คน จําหน่ายบัตรในราคา [,ggg บาท
ในการนี\ จึ งใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ สมาชิ ก ทุ กท่ านเข้าร่ วมงานในครั\ งนี\ โดยสมาชิ กทีM ป ระสงค์จะเข้าร่ วมงานดังกล่าว กรุ ณ ากรอก
แบบฟอร์มตอบรับไปได้ทีM E-mail : manageracat@gmail.com หรื อโทรสารหมายเลข gX-318-4120
ขอแสดงความนับถือ
(นายนิรัญ ชยางศุ)
เลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
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สั มมนาวิชาการ ประจําปี 2561
เรื) อง “การติดตามและประเมินผลเบื-องต้ นในการใช้ งานระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานแบบ CHILLED BEAM
ของอาคารสํ านักงานใหญ่ กฟผ. ที)ได้ รับการรับรอง LEED PLATINUM”
วันพฤหัสบดี ที) 29 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้ อง Meeting Room 210 (MR210) ชั-น O ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
หลักการและเหตุผล
อาคาร EGAT Headquarters เป็ นอาคารอนุรักษ์พลังงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) Platinum จาก USGBC (US Green Building Council) โดยระบบปรับอากาศ ได้เลือกระบบ Chilled Beam ซึM งเป็ น
ระบบปรับอากาศทีMใช้ท่อนํ\าเย็นผ่านพื\นทีMทีMตอ้ งการปรับอากาศให้ความเย็นลงมายังบริ เวณคนทํางานด้วยวิธีการแผ่รังสี (แทนการใช้ท่อลม
และพัดลมของระบบปรับอากาศทีMใช้กนั ทัวM ไป) และเป็ นอาคารแรกในประเทศไทยทีMใช้ระบบ Chilled Beam นี\

อาคารแห่งนี\ได้ก่อสร้างแล้วเสร็ จและได้มีการทดสอบการใช้งานอาคารแล้วในบางพื\นทีMตามแผนการใช้อาคารของ กฟผ. ตั\งแต่
เดือนมิถุนายนทีMผา่ นมาและสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ร่ วมกับ “ASHRAE Thailand Chapter” ก็ได้มีการจัดเยียM มชมดู
งาน การทดสอบการใช้งานเบื\องต้นในเดือนสิ งหาคมทีMผา่ นมา
และเพืMอให้ทราบถึงผลการใช้งานอาคารเบื\องต้น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย” ร่ วมกับ “ASHRAE Thailand
Chapter” และ กฟผ. จึงได้มีกาํ หนดจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “การติดตามและประเมินผลเบื-องต้นในการใช้ งานระบบปรับอากาศ
ประหยัดพลังงานแบบ CHILLED BEAM ของอาคารสํานักงานใหญ่ กฟผ. ทีไ) ด้ รับการรับรอง LEED PLATINUM” ในการสัมมนา
ประจําปี 2561 จึงใคร่ ขอเชิญชวนสมาชิกและผูส้ นใจทุกท่านเข้าร่ วมงานสัมมนาดังกล่าว
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สั มมนาวิชาการ ประจําปี 2561
เรื) อง “การติดตามและประเมินผลเบื-องต้ นในการใช้ งานระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานแบบ CHILLED BEAM
ของอาคารสํ านักงานใหญ่ กฟผ. ที)ได้ รับการรับรอง LEED PLATINUM”
วันพฤหัสบดี ที) 29 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้ อง Meeting Room 210 (MR210) ชั-น O ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กําหนดการ
12.30 – 13.00 น.
13.00 - 13.10 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด
โดย... .คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

13.10 - 14.45 น.

ทีMมา CHILLED BEAM & COMMISSIONING /TEST RUN

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

15.00 – 16.00 น.

สรุ ปผลการใช้อาคารเบื\องต้นและ ตอบข้อซักถาม
วิทยากร… คุณยงยุทธ ศรีชัย
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพืMอสังคม X
ฝ่ ายบริ หารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพืMอสังคม
วิทยากร.... คุณฉัตรชัย สุ วรรณประเสริฐ
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครืM องกล ฝ่ ายออกแบบและบริ หารงานก่อสร้าง
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

16.00 – 16.1g น.

พิธีปิด
โดย... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------------
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ใบตอบรับเข้ าร่ วม สั มมนาวิชาการประจําปี / งานประชุมใหญ่ สามัญประจําปี และงานเลีย- งสั งสรรค์ ประจําปี O^_`

วันพฤหัสบดี ที) 29 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้ อง BHIRAJ HALL 1-2 และ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 ชั-น O ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ข้าพเจ้า:นาย/นาง/นางสาว…………….....…….นามสกุล………...............……………..หมายเลขสมาชิก...................……..…….
ชืMองบริ ษทั /ห้างร้าน…………………….…...............................................เบอร์โทรศัพท์……........................…………......………
มือถือ……………………….….…………E-mail…………………………………………………………………………………
สมาชิกทีป) ระสงค์ จะมาร่ วมงานกรุณากรอกข้ อความต่ อไปนี- ข้ าพเจ้ าจะมาร่ วมงาน : โดย
1. สัมมนาวิชาการ ประจําปี 2561 (เวลา . – . น.) โดยชําระเงินมัดจําล่วงหน้า จํานวน 500 บาท ดังนี$
เงินสด ณ ที&ทาํ การสมาคมฯ
เช็คสั&งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที&บญ
ั ชี 644 - 2 - 10754 - 6

2. งานประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2561 (เวลา [Z.gg น. – 17.3g น.) ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
ยินดีเข้าร่ วมงาน
ไม่สะดวกเข้าร่ วมงาน
3. งานเลี\ยงสังสรรค์ ประจําปี 2561 (เวลา [w.fg น. – 23.0g น.)
3.1  จะมาเป็ นการส่ วนตัว (บัตรราคาท่านละ [,ggg บาท)
3.2  จะชวนเพืMอนมาด้วย........... ท่าน (บัตรราคาท่านละ [,ggg บาท)
3.3  จองโต๊ะจํานวน............... โต๊ะ (โต๊ะละ [g,ggg บาท([g ท่าน) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั\งโต๊ะ
วิธีการชําระเงิน :
 เงินสด ณ ทีMทาํ การสมาคมฯ
 เช็คสัMงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์ อนิ ทาวน์ เลขทีบัญชี 644 - 2 - 10754 - 6

ยินดีสนับสนุนรางวัลจับสลากงานเลีย- งสังสรรค์ ประจําปี 2561 ดังนีรางวัล.................................................................. จํานวน............................. รางวัล
รางวัล................................................................... จํานวน.............................รางวัล
ลงชืMอ………………................……….ผูแ้ จ้งความจํานง
วันทีM…………….................………..
กรุณาส่ งแบบฟอร์ มตอบรับ และเอกสารการชําระเงิน ไปที) Email:manageracat@gmail.com หรื อโทรสาร O-318-4120
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