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สมัมนาวชิาการสมัมนาวชิาการกลางปีกลางปี  ฟรี ฟรี !! 
สาํหรับสมาชิกสมาคมฯสาํหรับสมาชิกสมาคมฯ 

No.Ref  325/2559                

                13  มิถุนายน  2559                                                                                                                                                                   

เรืPอง     ขอเชิญเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการกลางปี (Mid Year Seminar)              
เรียน     ท่านสมาชิกทุกท่าน 
สิPงทีPส่งมาดว้ย   กาํหนดการจดังาน / ใบตอบรับ  

              ตามทีP “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดก่้อตั_งขึ_นโดยมีปณิธานอนัแน่วแน่และมุ่งมัPนในการทาํงาน
ดา้นวชิาการตลอดจนเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเกีPยวกบัเทคโนโลยดีา้นระบบปรับอากาศ ทั_งการใหค้วามรู้/การบริการ
ทางดา้นวชิาการต่อสาธารณชน ตลอดจนการจดักิจกรรมต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสงัคมโดยรวมโดยไม่ 
คาํนึงถึงผลประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละเพืPอสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯในอดีตซึPงไดใ้หแ้นวนโยบาย
การจดัสมัมนาวชิาการฟรีไว ้  โดยกาํหนดใหจ้ดัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั_ ง คือ สมัมนาวชิาการกลางปี (Mid Year  Seminar) 1 ครั_ ง 
และสมัมนาวชิาการปลายปี (สมัมนาวชิาการ ประจาํปี) 1 ครั_ ง  

               สาํหรับการจดังานสมัมนาวชิาการกลางปี (Mid Year Seminar) ในปี 2559 นี_   สมาคมฯ ไดก้าํหนดจดัสัมมนาฟรี!!!!!

ในหวัขอ้เรืPอง “เมืPอถึงคราวทีPตอ้งปรับปรุง Chiller Plant” (รายละเอียดตามเอกสารทีPแนบมานี_ ) ในวนัพุธ ที! 29 มถุินายน  

2559 ระหว่างเวลา 09.)) น.–16.0) น.  ณ ห้องซาลอน เอ ชั1น 2  โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก โดยเป็น
โปรแกรม 1 วนั ไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั_งสิ_นและ รับสมคัรจาํนวนจาํกัดเพยีง 100 ท่าน เท่านั1น !!!!! 
              สมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญสมาชิกทีPสนใจเขา้ร่วมงานสมัมนาวชิาการกลางปี 2559 ในครั_ งนี_  ไดก้รอกแบบฟอร์มตอบรับ
พร้อมชําระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเงนิจาํนวน ;)) บาท  เพืPอเป็นค่ามดัจาํ โดยกรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับพร้อมหลกัฐาน
การชาํระเงินไปยงั Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข 02-318-4120 ทั_งนี_   สมาคมจะคืนเงินจาํนวน
ดงักล่าวใหก้บัท่านเป็นเงินสดตอนลงทะเบียนหนา้หอ้งสมัมนา (ในวนังานสมาชิกจะตอ้งแสดงบตัรสมาชิกของสมาคมหรือ
บตัรประจาํตวัประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน กรณีทีPท่านสมาชิกใหบุ้คคลอืPนมาแทนในวนังาน ทางสมาคมฯขอสงวน
สิทธิj ในการคืนเงินค่ามดัจาํ) กรณีที!ท่านไดส้าํรองชืPอพร้อมชาํระเงินล่วงหนา้แต่ไม่มาในวนังาน (โดยไม่ไดแ้จง้ใหส้มาคม
ทราบล่วงหนา้ การแจง้ล่วงหนา้ตอ้งแจง้ก่อนวนัสมัมนาอยา่งนอ้ย k วนั) สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิj ในการคืนเงินค่ามดัจาํ
ใหก้บัท่านสมาชิกเช่นกนั   

 และ เพืPอเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณไดพ้บปะและแนะนาํผลิตภณัฑก์บัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาภายใน
งาน สมาคมจึงไดเ้ปิดพื_นทีP Mini Trade Show ใหบ้ริษทัฯไดร่้วมออกบูธภายในงานดงักล่าว โดยจดัเตรียมโตะ๊ p ตวั เกา้อี_  q ตวั 
(พื_นทีPบูธละ p ตารางเมตร) สาํหรับวาง แคต็ตาลอ็ค , โบรชวัร์ และคอฟฟีP เบรก , อาหารกลางวนั สาํหรับเจา้หนา้ทีPประจาํบูธ 
จาํนวน q ท่าน ค่าใช้จ่ายบริษัทละ <),>)) บาท (หนึ!งหมื!นเจด็ร้อยบาทถ้วน) ราคาดงักล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม >%  ไว้
เรียบร้อยแล้ว 

               จึงเรียนมาเพืPอทราบ และใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการกลางปี ตามวนั เวลา และสถานทีP
ดงักล่าวขา้งตน้ หรือหากท่านตอ้งการทราบรายละเอียดเพิPมเติมกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีPสมาคมฯ โทรศพัท.์ rq-318-4119 , 02-
318-4123               

     ขอแสดงความนบัถือ 
                                        

                                                                                                             (ดร. เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์) 
              นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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 สัมมนาวชิาการกลางปี 2559 (Mid Year  Seminar  2016) 

เรื!อง “เมื!อถึงคราวที!ต้องปรับปรุง Chiller  Plant” 
วนัพุธ ที! 29 มถุินายน 2559   

ณ ห้องซาลอน เอ ชั1น 2 โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
                  
 ดว้ยอาคารขนาดใหญ่ทีPมีอายมุากมีจาํนวนเพิPมขึ_นเรืPอยๆ Chiller Plant ทีPมีอายกุารใชง้านนานมกัมีปัญหาดา้น
ประสิทธิภาพพลงังานและความน่าเชืPอถือของระบบ จึงทาํใหเ้จา้ของอาคารมองหาแนวทางในการปรับปรุง Chiller Plant ใหมี้
ประสิทธิภาพสูงขึ_น เพืPอประหยดัค่าไฟฟ้าและค่าซ่อมบาํรุง 

 ในปัจจุบนั มีทางเลือกในการเปลีPยนเครืPอง Chiller ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบ เช่น Cooling Tower, Pump, Valve ทีP
ทนัสมยัสามารถประหยดัพลงังานมากกวา่เครืPองจกัรอุปกรณ์แบบเดิมๆ ดงันั_น การปรับปรุง Chiller Plant จึงมีทางเลือกหลายๆ
ทางผสมกนัเพืPอก่อใหเ้กิด Chiller Plant ทีPมีประสิทธิภาพสูง ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานและการซ่อมบาํรุงลงไดม้าก 
สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจึงจดัสมัมนานี_ ขึ_นเพืPอใหทุ้กฝ่ายทีPเกีPยวขอ้งไดแ้บ่งปันประสบการณ์และขอ้มูลทีP
ทนัสมยัล่าสุดจากผูที้PเกีPยวขอ้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ 

�  เจา้ของอาคารทีPมี Chiller Plant 

  �  วศิวกรบริหารอาคาร 

  � วศิวกรปรับอากาศทีPใหบ้ริการออกแบบ ติดตั_งและปรับปรุง Chiller Plant 

  � วศิวกรบริษทัผลิตภณัฑที์PเกีPยวขอ้งใน Chiller Plant เช่น Chiller, Cooling Tower, Pump, VSD, Valve, Automatic  

                      Control 

 

กําหนดการ 

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

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

09:00-12:00 น.  หวัขอ้ “แนวโนม้เทคโนโลยล่ีาสุด” 
- คุณพิสิฐชยั  ปัญญาพลงักลู  

           ผูอ้าํนวยการฝ่ายงานระบบประกอบอาคาร บริษทั บิลทแ์ลนด ์จาํกดั (มหาชน) 
- คุณบลัลงัก ์สาธร 

           Director, GCM (Thailand) Co.,Ltd. 
- คุณสุชีพ  จงจิตตาภิบาล 

           General Manager-Commercial Sale Division , Airco Limited 
- คุณสุธี  วงศไ์ทย  

           Application Engineer , Carrier (Thailand) Co.,Ltd. 
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                                     ตวัอย่างเทคโนโลยล่ีาสุด 

� Oil Free Compressor 

           � Variable Speed Compressor 

� Variable Primary Flow 

� Modular Chiller 

� Low Flow / Low Temperature 

� Chiller Plant Management Software 

13:30:16:30  หวัขอ้ “เปิดประสบการณ์ปรับปรุง Chiller Plant จากผูล้งมือจริง”  
                                 (รวมประสบการณ์หลายหมืPนตนัความเยน็) 

- คุณสมนึก ชีพพนัธ์ุสุทธิj   

กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั เอส. เอน็. ดีเวลลอ้ปเมน้ท ์จาํกดั 

- คุณสุธี สกลุวฒันะ  

กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั เอม็ อี อี จาํกดั 

- คุณวชัระ จนัทร์ทอง 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สิบเกา้แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

- คุณประพธุ พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 

ผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบระบบสุขาภิบาล, บริษทั มิตรเทคนิคลั คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั 

- คุณกิตติพงษ ์ แซ่เฮง้,  

General Manager, Control & Contracting Solutions Business, Airco Limited 

  ตวัอย่างประสบการณ์ 
        � การรวม Chiller Plant สามารถช่วยลดขนาด Chiller รวมได ้

         � การปรับปรุงระบบท่อ เช่น ปรับมุมเชืPอมต่อท่อเป็น 45,  

         � การใชท่้อพีวซีีในงานระบบนํ_ าเยน็ 

                        � การตรวจสอบขนาดเครืPองสูบนํ_ าใหเ้หมาะสม ไม่ใหอ้ตัราไหลมากเกินไป 

                        � การแกปั้ญหาหากวาลว์ปิดไม่สนิท 

                        � การขนยา้ยและยก Chiller เขา้อาคาร 

16:30-16:35 น.       พิธีปิด 

 โดย... ดร.เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

เบรกเชา้ เวลา pr:30 น.- pr.�� น.   /  เบรกบ่าย เวลา p�.p� น. – p�.kr น. 
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ใบตอบรับสัมมนาวชิาการกลางปี 2559 (Mid Year  Seminar  2016) 

เรื!อง “เมื!อถึงคราวที!ต้องปรับปรุง Chiller  Plant” 
วนัพุธ ที! 29 มถุินายน 2559   

ณ ห้องซาลอน เอ ชั1น 2 โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 

                                                   ฟรีฟรี!!  สงวนสิทธิj การรับสมคัรเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั_น ! 

 

 ชืPอ     นามสกลุ     เลขสมาชิก   

 บริษทั      ทีPอยู ่      

             เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

 โทรศพัท ์    โทรสาร     มือถือ     

 E-mail             

พร้อมกันนี1ข้าพเจ้าได้ชําระเงินมัดจําเพื!อลงทะเบียนล่วงหน้าจํานวน ;)) บาทโดย :  
 � เงินสด ณ ทีPทาํการสมาคมฯ                          
 � เช็คสัPงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
                                � โอนเงินเขา้บญัชีโอนเงินธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์  
                                    ชืPอบญัชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   เลขที!บัญชี  644 - 2 - 10754 - 6 

ปิดรับสมคัรทนัทเีมื!อครบ ปิดรับสมคัรทนัทเีมื!อครบ จาํนวน จาํนวน 100100  ท่านท่าน  

โดยสมาคมฯ จะพิจารณาชืPอสมาชิกทีPตอบรับเขา้ร่วมสัมมนาตามลาํดบัก่อน-หลงัทาง Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสาร
หมายเลข rq-318-4120 พร้อมกบัชาํระเงินมดัจาํค่าลงทะเบียน จาํนวน �rr บาท เรียบร้อยแลว้  
หมายเหตุ   
สมาคมฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิj การจดัสัมมนาวชิาการในครั_ งนี_  ฟรีฟรี!! สาํหรับสมาชิกสมาคมฯ(ทีPยงัไม่หมดอายสุมาชิก) เท่านั1น! 
กรณีทีPท่านสมาชิกไดห้มดอายสุมาชิกไปแลว้ กรุณาดาํเนินการต่ออายสุมาชิกใหแ้ลว้เสร็จก่อนสมคัรเขา้ร่วมการสัมมนา  
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบต่ออายสุมาชิกไดจ้ากเวบ็ไซท ์www.acat.or.th 
(ติดต่อขอรายละเอียดเพิPมเติมไดที้Pเจา้หนา้ทีPสมาคมฯ หมายเลขโทรศพัท.์ rq-318-4119 ,02-318-4123) 
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