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No.Ref  622/2562 

            25   ตุลาคม  2562 

เรืMอง       ขอเชิญเขา้ร่วมงานสมัมนาวชิาการประจาํปี งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี XYZX และงานเลี[ยงสงัสรรค ์ 
เรียน    สมาชิกทุกท่าน 

 ดว้ย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดมี้กาํหนดจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี / งานประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี XYZX  และงานเลี[ยงสงัสรรค ์ขึ[น ในวนัพฤหสับดี ทีM Xb  พฤศจิกายน XYZ2 ณ  เดอะ แบงเควท ฮอลล ์แอท นาทอง โดยมีรายละเอียด
ดงันี[  

  1.  การจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี 2562 (ระหวา่งเวลา be.ff น. – bZ.ff น.) ณ หอ้งฮอลล ์b ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจาํนวน #$ คน  
(เฉพาะสมาชิก ACAT ทีMมีสถานะสมาชิกถึงปัจจุบนั เท่านั[น!!!) สมาชิกทีMสนใจเขา้ร่วมงานในครั[ งนี[  กรุณาตอบรับกลบัสมาคมฯ ทาง 
Emial:manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข fX-318-4120 พร้อมชาํระค่ามดัจาํล่วงหนา้ เป็นเงินจาํนวน Yff บาทโดยสมาคมฯ
จะคืนเงินใหส้มาชิกเป็นเงินสดในวนัลงทะเบียน (สมาชิกจะตอ้งยืMนบตัรสมาชิกของสมาคมฯหรือบตัรประจาํตวัประชาชนในการติดต่อ
ขอรับเงินคืน) ทั[งนี[  สมาคมจะพิจารณาชืMอสมาชิกทีMตอบรับเขา้ร่วมสมัมนาพร้อมกบัชาํระเงินมดัจาํค่าลงทะเบียนตามลาํดบัก่อน-หลงั 
สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิo ใหบุ้คคลอืMนมาแทนได ้ กรณีทีMสมาชิกไม่สามารถมาในวนังานได ้ (โดยไม่ไดแ้จง้ใหส้มาคมฯทราบล่วงหนา้) 
สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิo คืนเงินค่ามดัจาํ 

 2. การจดังานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี XY62 (ระหวา่งเวลา bZ.ff น.–17.3f น.) ณ  หอ้งฮอลล ์b ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั[งนี[ เพืMอรักษา
สิทธิของสมาชิกของสมาคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกเขา้ร่วมฟังการแถลงผลการดาํเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน รวมทั[ง มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานของสมาคมในปีถดัไป  สาํหรับระเบียบวาระการประชุม มีดงัต่อไปนี[ -. 
 ระเบียบวาระทีM b    เรืMองรับรองรายงานการประชุมครั[ งทีMแลว้/ปี XY62 
 ระเบียบวาระทีM X    เรืMองรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี XYZ2 
 ระเบียบวาระทีM e    เรืMองงบแสดงฐานะการเงินสิ[นสุด ณ วนัทีM eb ตุลาคม XYZ2 
 ระเบียบวาระทีM t    เรืMองแต่งตั[งผูต้รวจสอบบญัชี 

 ระเบียบวาระทีM Y เรืMองเสนอเพืMอพิจารณา (ถา้มี) 
 ระเบียบวาระทีM Z     เรืMองอืMน ๆ 

หมายเหตุ   หลงัจบการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี XYZX สมาชิกทีMอยูร่่วมในงาน ลุ้นจบัสลากรางวลั 

 3. งานเลี[ยงสงัสรรค ์ ประจาํปี XYZX (ระหวา่งเวลา bw.ef น. – 22.0f น.) ณ หอ้ง ฮอลล ์ X-3  สาํหรับวตัถุประสงคใ์นการจดังาน 
เพืMอใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณของสมาคมฯทุกท่าน ไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคแ์ละมีโอกาสไดรู้้จกั กรรมการทีMปรึกษากรรมการบริหาร
ของสมาคม บุคคลผูมี้ชืMอเสียงในวงการปรับอากาศ และตวัแทนของสมาคมวชิาชีพวศิวกรรมสาขาต่างๆ ผูเ้ขา้ร่วมงานมีประมาณ Y00-600 
คน จาํหน่ายบตัรในราคา b,fff บาท  

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

             ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                          
                                                                                                                      (นายนิรัญ   ชยางศุ) 

                                      เลขาธิการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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สัมมนาวิชาการ ประจาํปี 2562 
เรื)อง “HVAC COMMISSIONING ให้สมบูรณ์แบบ   มอีะไรมากกว่าที)คิด” 

วนัพฤหัสบด ีที) 21  พฤศจกิายน  2562 
ณ ห้องฮอลล์ >  เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักการและเหตุผล 

หากพูดถึง Commissioning ในงาน HVAC เรามกัจะนึกถึงเรืMองการปรับแต่ง (Balancing) และการวดัค่า
(Measuring) , บนัทึกค่า (Data Recording)ในระหวา่งทีMทาํการทดสอบเดินระบบ(Testing) เพืMอทาํการประเมิน  
Performanceของอุปกรณ์ต่าง ๆ เรืMอยไปจนถึงการประเมินทั[งระบบ  HVAC  จนกระทัMงสามารถยืนยนัไดว้า่งานก่อสร้าง
ระบบ HVAC ไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ อนัไดแ้ก่ การทีMระบบฯสามารถทาํงานไดต้ามค่าทีMออกแบบไวไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและรวมถึงการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย      แต่การ Commissioning จะตอ้งเป็นการทาํงานทีMมี
เป้าหมายเรืMองคุณภาพ(Quality)เป็นสาํคญั และจะตอ้งเป็นกระบวนการ(Process) โดยเริMมตั[งแต่  งานออกแบบ , งานติดตั[ง 
, จนกระทัMงถึงการทดสอบระบบ และจดัทาํรายงาน ทีMมีการรับรองผล(Verifying) พร้อมทั[งมีการจดัทาํระบบเอกสาร
(Documenting) ประกอบเขา้ไปดว้ยจึงจะเป็น Commissioning ทีMสมบูรณ์แบบ 

การสัมมนาครั[ งนี[ เพืMอใหไ้ดเ้ห็นภาพของกระบวนการ (Process)ทีMจาํเป็นในขั[นตอนของงานติดตั[ง  เริMมตั[งแต่ 
การจดัทาํ Shop Drawing , การจดัทาํเอกสาร ขออนุมติัวสัดุอุปกรณ์ , การควบคุมงานติดตั[ง และขั[นตอนการปรับแต่ง
และวดัผล, การเลือกใชเ้ครืMองมือวดั  ให้เป็นไปตามหลกัวิศวกรรมทีMดี ซึM งจะนาํไปสู่ ระบบทีMบรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการ  
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สัมมนาวิชาการ ประจาํปี 2562 
เรื)อง “HVAC COMMISSIONING ให้สมบูรณ์แบบ   มอีะไรมากกว่าที)คิด” 

วนัพฤหัสบด ีที) 21  พฤศจกิายน  2562 
ณ ห้องฮอลล์ >  เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง 

 
 
กําหนดการ 
 

12.30 – 13.00 น. 
13.00 - 13.10 น. 
 

13.10 - 14.30 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด  
โดย... .คุณชยัชาญ อึ�งศรีวงศ ์ นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

HVAC  COMMISSIONING  คืออะไร , การอา้งอิงมาตรฐานดา้นวศิวกรรมในงาน  COMMISSIONING 

14.30 – 14.45 น. 

14.45 – 16.00 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง  

เรืMองเล่าจากผูเ้ชีMยวชาญดา้นงาน Balancing and Testing 

วทิยากร.... คุณพงษ์พรีะ  แซ่โค้ว 
                  NEBB Certified Professional 
                  บริษทั จาร์ดีน เอน็จิเนียริMง จาํกดั 
 

วทิยากร… คุณสมศักดิE  จริพฒันะชัย 
                  ผูจ้ดัการแผนกทดสอบระบบวศิวกรรม  
                  บริษทั จาร์ดีน เอน็จิเนียริMง จาํกดั 

16.00 – 16.1f น.                

 

          

พิธีปิด  
โดย... คุณชยัชาญ อึ�งศรีวงศ ์ นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
 
            -------------------------------------------------------------------------------- 
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ใบตอบรับเข้าร่วม สัมมนาวชิาการประจาํปี  / งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และงานเลีIยงสังสรรค์ ประจาํปี JKLJ   
วนัพฤหัสบด ีที) 21  พฤศจกิายน  2562  

ณ ห้องฮอลล์>-N เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง 
 

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

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

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

สมาชิกที)ประสงค์จะมาร่วมงานกรุณากรอกข้อความต่อไปนีI     ข้าพเจ้าจะมาร่วมงาน :  โดย  
1. สมัมนาวิชาการ ประจาํปี 2562 (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 2562 (เวลา bZ.ff น. – 17.3f น.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  � ยินดีเขา้ร่วมงาน � ไม่สะดวกเขา้ร่วมงาน 
3. งานเลี[ยงสงัสรรค ์ประจาํปี 2562  (เวลา bw.ef น. – 23.0f น.) 
               3.1   จะมาเป็นการส่วนตวั (บตัรราคาท่านละ b,fff บาท)                  
               3.2   จะชวนเพืMอนมาดว้ย........... ท่าน (บตัรราคาท่านละ b,fff บาท) 

                 3.3   จองโต๊ะจาํนวน............... โต๊ะ (โต๊ะละ bf,fff บาท(bf ท่าน) โดยรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั[งโต๊ะ 

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

  ยนิดสีนับสนุนรางวลัจบัสลากงานเลีIยงสังสรรค์ ประจาํปี 2562  ดงันีI  

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

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

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

                                             วนัทีM…………….................……….. 
กรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับ และเอกสารการชําระเงนิ ไปที) Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสาร $J-318-4120 
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