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สมัมนาวชิาการสมัมนาวชิาการกลางปีกลางปี  ฟรี ฟรี !! 
สาํหรับสมาชิกสมาคมฯสาํหรับสมาชิกสมาคมฯ 

No.Ref 502/2558                

              MN  กรกฎาคม  P5R8                                                                                                                                                                   

เรืTอง     ขอเชิญเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการกลางปี (Mid Year Seminar)  
เรืTอง    “มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศและมาตรฐานการติดตั`ง เครืTองปรับอากาศแบบแยกส่วน”             
เรียน     ท่านสมาชิกทุกท่าน 
สิTงทีTส่งมาดว้ย   กาํหนดการจดังาน / ใบตอบรับ  

              ตามทีT “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดก่้อตั`งข̀ึนโดยมีปณิธานอนัแน่วแน่และมุ่งมัTนในการทาํงาน
ดา้นวิชาการตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเกีTยวกบัเทคโนโลยีดา้นระบบปรับอากาศ ทั`งการให้ความรู้/การบริการ
ทางด้านวิชาการต่อสาธารณชน ตลอดจนการจดักิจกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสังคมโดยรวมโดยไม่
คํานึงถึงผลประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพืTอสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯรุ่นก่อนๆ ซึT งได้ให้
แนวนโยบายการจัดสัมมนาวิชาการฟรีไว ้ โดยกาํหนดให้จัดอย่างน้อยปีละ 2 คร̀ัง คือ สัมมนาวิชาการกลางปี (Mid Year  
Seminar) 1 คร̀ัง และสมัมนาวชิาการปลายปี (สมัมนาวชิาการ ประจาํปี) M คร̀ัง  
               สาํหรับการจดังานสมัมนาวชิาการกลางปี (Mid Year Seminar) ในปี 2558 น̀ี  สมาคมฯ ไดก้าํหนดจดัสัมมนาฟรี!!!!!
ในหวัขอ้เรืTอง “มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และ มาตรฐานการตดิตั งเครื"องปรับอากาศแบบแยกส่วน” 
(รายละเอียดตามเอกสารทีTแนบมาน̀ี) ในวนัพุธ ที" 26 สิงหาคม  )**8 ระหว่างเวลา ,-.,, น.–01.,, น.  ณ ห้องบอลรูม บี  
โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก โดยเป็นโปรแกรม 1 วนั ไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั`งส̀ินและ รับสมคัรจาํนวน
จาํกดัเพยีง 0,, ท่าน เท่านั น !!!!! 
              สมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญสมาชิกทีTสนใจเขา้ร่วมงานสัมมนาวชิาการกลางปี PRR8 ในคร̀ังน̀ี ไดก้รอกแบบฟอร์มตอบรับ
พร้อมชําระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเงนิจาํนวน *,, บาท  เพืTอเป็นค่ามดัจาํ โดยกรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับพร้อมหลกัฐาน
การชําระเงินไปยงัโทรสารหมายเลข mP-nMo-pMPm ทั` งน̀ี  สมาคมจะคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้กับท่านเป็นเงินสดตอน
ลงทะเบียนหนา้หอ้งสมัมนา (สมาชิกจะตอ้งแสดงบตัรสมาชิกของสมาคมหรือบตัรประจาํตวัประชาชนในการติดต่อขอรับเงิน
คืน กรณีทีTท่านสมาชิกใหบุ้คคลอืTนมาแทนในวนังาน ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิq ในการคืนเงินค่ามดัจาํ) กรณีที"ท่านไดส้าํรอง
ชืTอพร้อมชาํระเงินล่วงหน้าแต่ไม่มาในวนังาน (โดยไม่ได้แจ้งให้สมาคมทราบล่วงหน้า การแจง้ล่วงหน้าตอ้งแจ้งก่อนวนั
สมัมนาอยา่งนอ้ย n วนั) สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิq ในการคืนเงินค่ามดัจาํใหก้บัท่านสมาชิกเช่นกนั   

 และ เพืTอเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณไดพ้บปะและแนะนาํผลิตภณัฑก์บัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาภายใน
งาน สมาคมจึงไดเ้ปิดพ̀ืนทีT Mini Trade Show ใหบ้ริษทัฯไดร่้วมออกบูธภายในงานดงักล่าว โดยจดัเตรียมโตะ๊ M ตวั เกา้อ̀ี P ตวั 
(พ̀ืนทีTบูธละ M ตารางเมตร) สาํหรับวาง แคต็ตาลอ็ค , โบรชวัร์ และคอฟฟีT เบรก , อาหารกลางวนั สาํหรับเจา้หนา้ทีTประจาํบูธ 
จาํนวน P ท่าน ค่าใช้จ่ายบริษัทละ 0,,@,, บาท (หนึ"งหมื"นเจด็ร้อยบาทถ้วน) ราคาดงักล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม @% ไว้
เรียบร้อยแล้ว 
               จึงเรียนมาเพืTอทราบ และใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการกลางปี ตามวนั เวลา และสถานทีT
ดงักล่าวขา้งตน้ หรือหากท่านตอ้งการทราบรายละเอียดเพิTมเติมกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีTสมาคมฯ โทรศพัท.์ mP-nMo-pMMv , mP-
nMo-pMPn               

     ขอแสดงความนบัถือ 
                                        

                                                                                                             (ดร. เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์) 
                นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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                   หัวข้อการสัมมนากลางปี 

“มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และมาตรฐานการตดิตั งเครื"องปรับอากาศแบบแยกส่วน” 
วนัพุธ ที" 26 สิงหาคม 2558  ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

                 สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ไดด้าํเนินการจดัทาํ “มาตรฐานการติดตั`งเครืTองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน” มาแลว้ 2 ฉบบัดว้ยกนัคือ “มาตรฐานการติดตั`งเครืTองปรับอากาศขนาดไม่เกิน 5 ตนัความเยน็” และ “มาตรฐานการติดตั`ง
เครืTองปรับอากาศ ขนาดมากกวา่ 5 ตนัความเยน็แต่ไม่เกิน 20 ตนัความเยน็”  เพืTอเป็นแนวทางหรือใชใ้นการอา้งอิงการทาํงาน
ดา้นการติดตั`งเครืTองปรับอากาศ โดยมาตรฐานทั`ง 2 ฉบบัไดมี้การนาํไปใชห้รืออา้งอิงทั`งในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐมา
โดยตลอด อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมเครืTองปรับอากาศแบบแยกส่วนไดมี้การ
พฒันาไปอยา่งมาก ทั`งในเรืTองของนํ` ายาทาํความเยน็ การทาํงานของระบบทีTมีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เขา้มาเกีTยวขอ้งมากข̀ึน 
พฒันาการของคอมเพรสเซอร์ทีTกา้วหนา้อยา่งมาก ในขณะทีTความรู้ความเขา้ใจในเรืTองการติดตั`งและตวัระบบปรับอากาศเองยงั
มีการยดึติดกบัรูปแบบเดิมๆ ทาํใหท้างสมาคมฯ โดยคณะกรรมการบริหารมีความเห็นวา่ควรจะตอ้งมีการปรับปรุงมาตรฐาน
การติดตั`งฉบบัทีTมีอยูเ่สียใหม่เพืTอใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ในปัจจุบนั จึงไดมี้มติแต่งตั`งคณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐาน
ภายใตค้ณะอนุกรรมการมาตรฐานของสมาคม โดยมอบหมายใหคุ้ณสมนึก ชีพพนัธ์ุสุทธิq  เป็นหวัหนา้คณะทาํงานฯ ประกอบ
กบัทางวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดย คุณบุญพงษ ์ กิจวฒันาชยั ประธานคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครืTองกล ก็ไดมี้
ดาํริเช่นเดียวกนัในส่วนของมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทีTไดจ้ดัทาํร่วมกบัทางสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศ
แห่งประเทศไทยและไดมี้การนาํไปใชอ้า้งอิงในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศมาโดยตลอด จึงไดด้าํเนินการปรับปรุง
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศข̀ึนมาใหม่ โดยทั`ง 2 มาตรฐานไดด้าํเนินการเสร็จส̀ินและเขา้สู่กระบวนการ
เทคนิคพิจารณ์เมืTอเดือนมิถุนายนทีTผา่นมาเป็นทีTเรียบร้อยแลว้ 

ดงันั`น ทางสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงเห็นเป็นโอกาสอนัดีทีTจะไดเ้ผยแพร่และประชาสมัพนัธ์
มาตรฐานทั`ง 2 ฉบบัน̀ี เพืTอใหส้มาชิกของสมาคมไดรั้บทราบเพืTอประโยชน์ต่อการทาํงาน จึงไดจ้ดังานสมัมนากลางปี ในหวัขอ้  
“มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และมาตรฐานการตดิตั งเครื"องปรับอากาศแบบแยกส่วน” ซึTงการสมัมนาน̀ี ทาง
สมาคมฯไดรั้บเกียรติจากวทิยากรซึTงเป็นคณะทาํงานโดยตรงทั`งในส่วนของสมาคมเองและของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย มาเป็นผูบ้รรยายและตอบขอ้ซกัถามแก่สมาชิก 

    

การจดัเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และมาตรฐานการติดตั`งเครืTองปรับอากาศแบบแยกส่วน” 
เมืTอวนัทีT P มิถุนายน PRRo  โดย... สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

    

การจดัเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ” เมืTอวนัทีT Mo มิถุนายน PRRo  
โดย...วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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กาํหนดการ 

08:30-09:00 น.  ลงทะเบียน ณ หอ้งบอลรูม บี โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด 

09:00-09:05 น.  พิธีเปิด 
                โดย... ดร.เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

mv:05 – MP:00 น. มาตรฐานการปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับพมิพ์ครั งที" J   

  เนื อหาที"ปรับปรุงและภาคผนวก 
  วทิยากรโดย คุณบุญพงษ ์ กิจวฒันาชยั   
   คุณทรงยศ  ภารดี 

  คุณทศพล  สถิตยสุ์วงศก์ลุ 
  คุณอรรณพ   กิTงขจี 

   ผูแ้ทนจากสมาคมผูต้รวจสอบอาคารและบริหารความปลอดภยัอาคาร 

12:00-13:00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 13.15 น.  มาตรฐานการตดิตั งเครื"องปรับอากาศแบบแยกส่วน ฉบับ 2558 
  วทิยากรโดย คุณสมนึก ชีพพนัธ์ุสุทธิq  

13.15 – 15.10 น. บททีT 2    เครืTองปรับอากาศ 
  บททีT 3    มาตรฐานของท่อสารทาํความเยน็ ท่อนํ` าท̀ิง และอุปกรณ์ 
  บททีT 4    การติดตั`งเครืTองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
  วทิยากรโดย.. คุณพีรศกัดิq    บงกชแกว้  
    คุณประภาส   รักปัญญา 
    คุณไชยวฒัน์   ปิยสัสพนัธ์ุ 

15.10 – 15.20 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.20 – 16.00 น. เรืTองเล่า “สาระดีๆ จากการทาํมาตรฐานการติดตั`งเครืTองปรับอากาศแบบแยกส่วน” 
  วทิยากรโดย.. คุณสมนึก  ชีพพนัธ์ุสุทธิq   , คุณพีรศกัดิq   บงกชแกว้  
    คุณประภาส  รักปัญญา  , คุณไชยวฒัน์  ปิยสัสพนัธ์ุ 

16:00-16:15 น.       พิธีปิด 

------------------------------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ  การถาม-ตอบ จะอยูใ่นแต่ละ session ของการสมัมนา 
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ใบตอบรับสัมมนาวชิาการกลางปี 2558 (Mid Year Seminar 2015) 

“มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศและมาตรฐานการตดิตั งเครื"องปรับอากาศแบบแยกส่วน” 
วนัพุธ ที" 26 สิงหาคม )**8 

ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 

ฟรีฟรี!!  สงวนสิทธิq การรับสมคัรเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั`น ! 

 

 ชืTอ     นามสกลุ     เลขสมาชิก   

 บริษทั      ทีTอยู ่      

             เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

 โทรศพัท ์    โทรสาร     มือถือ     

 E-mail             

พร้อมกนันี ข้าพเจ้าได้ชําระเงินมัดจําเพื"อลงทะเบียนล่วงหน้าจํานวน *,, บาทโดย :  
 � เงินสด ณ ทีTทาํการสมาคมฯ                          
 � เช็คสัTงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
                                � โอนเงินเขา้บญัชีโอนเงินธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อนิทาวน์  
                                    ชืTอบญัชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   เลขที"บัญชี  1JJ - ) - 0,@*J - 1 

ปิดรับสมคัรทนัทเีมื"อครบ จาํนวน ปิดรับสมคัรทนัทเีมื"อครบ จาํนวน 0,,0,,  ท่านท่าน  

โดยสมาคมฯ จะพิจารณาชืTอสมาชิกทีTตอบรับเขา้ร่วมสัมมนาตามลาํดบัก่อน-หลงัทางโทรสารหมายเลข mP-nMo-pMPm 
พร้อมกบัชาํระเงินมดัจาํค่าลงทะเบียน จาํนวน Rmm บาท เรียบร้อยแลว้  
หมายเหตุ   
สมาคมฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิq การจดัสัมมนาวชิาการในคร̀ังน̀ี ฟรีฟรี!! สาํหรับสมาชิกสมาคมฯ(ทีTยงัไม่หมดอายสุมาชิก) เท่านั น! 
กรณีทีTท่านสมาชิกไดห้มดอายสุมาชิกไปแลว้ กรุณาดาํเนินการต่ออายสุมาชิกใหแ้ลว้เสร็จก่อนสมคัรเขา้ร่วมการสัมมนา  
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบต่ออายสุมาชิกไดจ้ากเวบ็ไซท ์www.acat.or.th 
(ติดต่อขอรายละเอียดเพิTมเติมไดที้Tเจา้หนา้ทีTสมาคมฯ หมายเลขโทรศพัท.์ mP-nMo-pMMv ,mP-nMo-pMPn) 

� ยินดสีนับสนุนร่วมออกบูธภายในงาน จํานวน 0,,@,, บาท (หนึ"งหมื"นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดย :  
 � เงินสด ณ ทีTทาํการสมาคมฯ                          
 � เช็คสัTงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
                                �โอนเงินเขา้บญัชีโอนเงินธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อนิทาวน์  
                                       ชืTอบญัชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   เลขที"บัญชี  1JJ - ) - 0,@*J – 1 

 

 


