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No.Ref 622/2562
25 ตุลาคม 2562
เรืM อง
เรี ยน

ขอเชิญเข้าร่ วมงานสัมมนาวิชาการประจําปี งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี XYZX และงานเลี[ยงสังสรรค์
สมาชิกทุกท่าน

ด้วย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ได้มีกาํ หนดจัดงานสัมมนาวิชาการประจําปี / งานประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี XYZX และงานเลี[ยงสังสรรค์ ขึ[น ในวันพฤหัสบดี ทีM Xb พฤศจิกายน XYZ2 ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง โดยมีรายละเอียด
ดังนี[
1. การจัดงานสัมมนาวิชาการประจําปี 2562 (ระหว่างเวลา be.ff น. – bZ.ff น.) ณ ห้องฮอลล์ b ไม่เสียค่ าใช้ จ่าย รับจํานวน #$ คน
(เฉพาะสมาชิก ACAT ทีMมีสถานะสมาชิกถึงปั จจุบนั เท่านั[น!!!) สมาชิกทีMสนใจเข้าร่ วมงานในครั[งนี[ กรุ ณาตอบรับกลับสมาคมฯ ทาง
Emial:manageracat@gmail.com หรื อโทรสารหมายเลข fX-318-4120 พร้อมชําระค่ามัดจําล่วงหน้า เป็ นเงินจํานวน Yff บาทโดยสมาคมฯ
จะคืนเงินให้สมาชิกเป็ นเงินสดในวันลงทะเบียน (สมาชิกจะต้องยืนM บัตรสมาชิกของสมาคมฯหรื อบัตรประจําตัวประชาชนในการติดต่อ
ขอรับเงินคืน) ทั[งนี[ สมาคมจะพิจารณาชืMอสมาชิกทีMตอบรับเข้าร่ วมสัมมนาพร้อมกับชําระเงินมัดจําค่าลงทะเบียนตามลําดับก่อน-หลัง
สมาชิกไม่สามารถโอนสิ ทธิoให้บุคคลอืMนมาแทนได้ กรณี ทีMสมาชิกไม่สามารถมาในวันงานได้ (โดยไม่ได้แจ้งให้สมาคมฯทราบล่วงหน้า)
สมาคมฯใคร่ ขอสงวนสิ ทธิoคืนเงินค่ามัดจํา
2. การจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี XY62 (ระหว่างเวลา bZ.ff น.–17.3f น.) ณ ห้องฮอลล์ b ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย ทั[งนี[เพืMอรักษา
สิ ทธิของสมาชิกของสมาคม จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกเข้าร่ วมฟังการแถลงผลการดําเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน รวมทั[ง มีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานของสมาคมในปี ถัดไป สําหรับระเบียบวาระการประชุม มีดงั ต่อไปนี[-.
ระเบียบวาระทีM b
เรืM องรับรองรายงานการประชุมครั[งทีMแล้ว/ปี XY62
ระเบียบวาระทีM X
เรืM องรายงานผลการดําเนินงานประจําปี XYZ2
ระเบียบวาระทีM e
เรืM องงบแสดงฐานะการเงินสิ[นสุด ณ วันทีM eb ตุลาคม XYZ2
ระเบียบวาระทีM t
เรืM องแต่งตั[งผูต้ รวจสอบบัญชี
ระเบียบวาระทีM Y
เรืM องเสนอเพืMอพิจารณา (ถ้ามี)
ระเบียบวาระทีM Z
เรืM องอืMน ๆ
หมายเหตุ หลังจบการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี XYZX สมาชิกทีMอยูร่ ่ วมในงาน ลุ้นจับสลากรางวัล
3. งานเลี[ยงสังสรรค์ ประจําปี XYZX (ระหว่างเวลา bw.ef น. – 22.0f น.) ณ ห้อง ฮอลล์ X-3 สําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
เพืMอให้สมาชิกและผูม้ ีอุปการคุณของสมาคมฯทุกท่าน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และมีโอกาสได้รู้จกั กรรมการทีMปรึ กษากรรมการบริ หาร
ของสมาคม บุคคลผูม้ ีชืMอเสี ยงในวงการปรับอากาศ และตัวแทนของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ ผูเ้ ข้าร่ วมงานมีประมาณ Y00-600
คน จําหน่ายบัตรในราคา b,fff 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 fX-318-4120
ขอแสดงความนับถือ
(นายนิรัญ ชยางศุ)
เลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
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สั มมนาวิชาการ ประจําปี 2562
เรื) อง “HVAC COMMISSIONING ให้ สมบูรณ์ แบบ มีอะไรมากกว่ าที)คิด”
วันพฤหัสบดี ที) 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้ องฮอลล์ > เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง

หลักการและเหตุผล
หากพูดถึง Commissioning ในงาน HVAC เรามักจะนึ กถึงเรืM องการปรับแต่ง (Balancing) และการวัดค่า
(Measuring) , บันทึกค่า (Data Recording)ในระหว่างทีMทาํ การทดสอบเดินระบบ(Testing) เพืMอทําการประเมิน
Performanceของอุปกรณ์ต่าง ๆ เรืM อยไปจนถึงการประเมินทั[งระบบ HVAC จนกระทังM สามารถยืนยันได้วา่ งานก่อสร้าง
ระบบ HVAC ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ อันได้แก่ การทีMระบบฯสามารถทํางานได้ตามค่าทีMออกแบบไว้ได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและรวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วย แต่การ Commissioning จะต้องเป็ นการทํางานทีMมี
เป้าหมายเรืM องคุณภาพ(Quality)เป็ นสําคัญ และจะต้องเป็ นกระบวนการ(Process) โดยเริM มตั[งแต่ งานออกแบบ , งานติดตั[ง
, จนกระทังM ถึงการทดสอบระบบ และจัดทํารายงาน ทีMมีการรับรองผล(Verifying) พร้อมทั[งมีการจัดทําระบบเอกสาร
(Documenting) ประกอบเข้าไปด้วยจึงจะเป็ น Commissioning ทีMสมบูรณ์แบบ
การสัมมนาครั[งนี[ เพืMอให้ได้เห็นภาพของกระบวนการ (Process)ทีMจาํ เป็ นในขั[นตอนของงานติดตั[ง เริM มตั[งแต่
การจัดทํา Shop Drawing , การจัดทําเอกสาร ขออนุ มตั ิ วสั ดุอุปกรณ์ , การควบคุมงานติดตั[ง และขั[นตอนการปรับแต่ง
และวัดผล, การเลือกใช้เครืM องมือวัด ให้เป็ นไปตามหลักวิศวกรรมทีM ดี ซึM งจะนําไปสู่ ระบบทีM บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
AIR - CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND.

487 อาคารว.ส.ท. ซอยรามคําแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์.02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120 E-Mail :info@acat.or.thhttp://www.acat.or.th

สั มมนาวิชาการ ประจําปี 2562
เรื) อง “HVAC COMMISSIONING ให้ สมบูรณ์ แบบ มีอะไรมากกว่ าที)คิด”
วันพฤหัสบดี ที) 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้ องฮอลล์ > เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง

กําหนดการ
12.30 – 13.00 น.
13.00 - 13.10 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด
โดย... .คุณชัยชาญ อึ•งศรี วงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

13.10 - 14.30 น.

HVAC COMMISSIONING คืออะไร , การอ้างอิงมาตรฐานด้านวิศวกรรมในงาน COMMISSIONING

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.

เรืM องเล่าจากผูเ้ ชีMยวชาญด้านงาน Balancing and Testing
วิทยากร.... คุณพงษ์ พ รี ะ แซ่ โค้ ว
NEBB Certified Professional
บริ ษทั จาร์ดีน เอ็นจิเนียริM ง จํากัด
วิทยากร… คุณสมศักดิE จิรพัฒ นะชัย
ผูจ้ ดั การแผนกทดสอบระบบวิศวกรรม
บริ ษทั จาร์ดีน เอ็นจิเนียริM ง จํากัด

16.00 – 16.1f น.

พิธีปิด
โดย... คุณชัยชาญ อึ•งศรี วงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------------
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ใบตอบรับเข้ าร่ วม สั มมนาวิชาการประจําปี / งานประชุมใหญ่ สามัญประจําปี และงานเลียI งสั งสรรค์ ประจําปี JKLJ

วันพฤหัสบดี ที) 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้ องฮอลล์ >-N เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง
ข้าพเจ้า:นาย/นาง/นางสาว…………….....…….นามสกุล………...............……………..หมายเลขสมาชิก...................……..…….
ชืMองบริ ษทั /ห้างร้าน…………………….…...............................................เบอร์โทรศัพท์……........................…………......………
มือถือ……………………….….…………E-mail…………………………………………………………………………………
สมาชิกทีป) ระสงค์ จะมาร่ วมงานกรุณากรอกข้ อความต่ อไปนีI ข้ าพเจ้ าจะมาร่ วมงาน : โดย
1. สัมมนาวิชาการ ประจําปี 2562 (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 2562 (เวลา bZ.ff น. – 17.3f น.) ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
ยินดีเข้าร่ วมงาน
ไม่สะดวกเข้าร่ วมงาน
3. งานเลี[ยงสังสรรค์ ประจําปี 2562 (เวลา bw.ef น. – 23.0f น.)
3.1  จะมาเป็ นการส่ วนตัว (บัตรราคาท่านละ b,fff บาท)
3.2  จะชวนเพืMอนมาด้วย........... ท่าน (บัตรราคาท่านละ b,fff บาท)
3.3  จองโต๊ะจํานวน............... โต๊ะ (โต๊ะละ bf,fff บาท(bf ท่าน) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั[งโต๊ะ
QR CODE

วิธีการชําระเงิน :
 เงินสด ณ ทีMทาํ การสมาคมฯ
 เช็คสัMงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
 โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์ อนิ ทาวน์ เลขทีบัญชี 644 - 2 - 10754 - 6

ยินดีสนับสนุนรางวัลจับสลากงานเลียI งสังสรรค์ ประจําปี 2562 ดังนีI
รางวัล.................................................................. จํานวน............................. รางวัล
รางวัล................................................................... จํานวน.............................รางวัล
ลงชืMอ………………................……….ผูแ้ จ้งความจํานง
วันทีM…………….................………..
กรุณาส่ งแบบฟอร์ มตอบรับ และเอกสารการชําระเงิน ไปที) Email:manageracat@gmail.com หรื อโทรสาร $J-318-4120

