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No.Ref 1436/2560
5 ตุลาคม 2560
เรืM อง
เรี ยน

ขอเชิญเข้าร่ วมงานสัมมนาวิชาการประจําปี งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี XYZ[ และงานเลี\ยงสังสรรค์
สมาชิกทุกท่าน

ด้วย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ได้มีกาํ หนดจัดงานสัมมนาวิชาการประจําปี / งานประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี XYZ[ และงานเลี\ยงสังสรรค์ ขึ\น ในวันศุกร์ ทีM b[ พฤศจิกายน XYZ[ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีรายละเอียด
ดังนี\
1. การจัดงานสัมมนาวิชาการประจําปี 2560 (ระหว่างเวลา bh.[[ น. – bZ.[[ น.) ณ ห้องเพชรชมพู ชั\น h ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย รับจํานวน
คน (เฉพาะสมาชิก ACAT ทีMมีสถานะสมาชิกถึงปั จจุบนั เท่านั\น!!!) สมาชิกทีMสนใจเข้าร่ วมงานในครั\งนี\ กรุ ณาตอบรับกลับสมาคมฯ ทาง
Email:manageracat@gmail.com หรื อโทรสารหมายเลข [X-318-4120 พร้อมชําระค่ามัดจําล่วงหน้า เป็ นเงินจํานวน Y[[ บาทโดยสมาคมฯจะ
คืนเงินให้สมาชิกเป็ นเงินสดเมืMอท่านมาลงทะเบียนเข้าสัมมนาหน้างาน
(สมาชิกจะต้องยืนM บัตรสมาชิกของสมาคมฯหรื อบัตรประจําตัว
ประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน) ทั\งนี\ สมาคมจะพิจารณาชืMอสมาชิกทีMตอบรับเข้าร่ วมสัมมนาพร้อมกับชําระเงินมัดจําค่าลงทะเบียน
ตามลําดับก่อน-หลัง สมาชิกไม่สามารถโอนสิ ทธิqให้บุคคลอืMนมาแทนได้ กรณี ทีMสมาชิกไม่สามารถมาในวันงานได้ (โดยไม่ได้แจ้งให้
สมาคมฯทราบล่วงหน้า) สมาคมฯใคร่ ขอสงวนสิ ทธิqไม่คืนเงินค่ามัดจํา
2. การจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี XY60 (ระหว่างเวลา bZ.[[ น.–17.[[ น.) ณ ห้องเพชรชมพู ชั\น h ไม่ เสี ย ค่ าใช้ จ่าย ทั\งนี\
เพืMอรักษาสิ ทธิ ของสมาชิกของสมาคม จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกเข้าร่ วมฟังการแถลงผลการดําเนิ นงาน งบแสดงฐานะการเงิน รวมทั\ง มี
ส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เพืMอเป็ นแนวทางในการวางแผนงานของสมาคมในปี ถัดไป สําหรับระเบียบวาระการประชุม
มีดงั ต่อไปนี\-.
ระเบียบวาระทีM b
เรืM องรับรองรายงานการประชุมครั\งทีMแล้ว/ปี XY59
ระเบียบวาระทีM X
เรืM องรายงานผลการดําเนินงานประจําปี XYZ[
ระเบียบวาระทีM h
เรืM องงบแสดงฐานะการเงินสิ\นสุด ณ วันทีM hb ตุลาคม XYZ[
ระเบียบวาระทีM u
เรืM องแต่งตั\งผูต้ รวจสอบบัญชี
ระเบียบวาระทีM Y
เรืM องเสนอเพืMอพิจารณา (ถ้ามี)
ระเบียบวาระทีM Z
เรืM องอืMน ๆ
หมายเหตุ หลังจบการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี XYZ[ สมาชิกทีMอยูร่ ่ วมในงานมีสิทธิq ลุ้นจับสลากรับมอบรางวัล
3. งานเลี\ยงสังสรรค์ ประจําปี 2560 (ระหว่างเวลา 17.30 น. – 22.30 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั\น 3 สําหรับวัตถุประสงค์ในการ
จัดงาน เพืMอให้สมาชิก ผูม้ ีอุปการคุณของสมาคมฯ บุคคลผูม้ ีชืMอเสี ยงในวงการปรับอากาศ และตัวแทนของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขา
ต่างๆ รวมถึงกรรมการทีMปรึ กษาและกรรมการบริ หารของสมาคมฯ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และทําความรู ้จกั กันและกัน โดยจะมีผเู ้ ข้าร่ วม
งานประมาณ 600 คน จําหน่ายบัตรในราคา 1,000 บาท (โต๊ะจีน)
จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่ วมงานในครั\งนี\ โดยสมาชิกทีMประสงค์จะเข้าร่ วมงานดังกล่าว กรุ ณากรอกแบบฟอร์มตอบ
รับไปได้ทีM E-mail : manageracat@gmail.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-318-4120
ขอแสดงความนับถือ
(นายนิรัญ ชยางศุ)
เลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
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สั มมนาวิชาการ ประจําปี 2560
เรื) อง หลักการออกแบบระบบอัดอากาศช่ องบันไดหนีไฟ
โดย ผศ.ดร. พลกฤต กฤชไมตรี
วันศุกร์ ที) 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้ องเพชรชมพู ชั5น 6 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

หลักการและเหตุผล
ควันไฟเป็ นสาเหตุหลักทีMทาํ ให้คนเสี ยชีวิตขณะเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร หากไม่มีการควบคุมใด ๆ ควันไฟจะแพร่ กระจาย
ไปยังส่ วนต่าง ๆ ของอาคารและสร้างความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ช่องบันไดของอาคารสู งเป็ นช่องทางผ่านของควันไฟทีMทาํ
ให้ควันไฟแพร่ กระจายไปส่ วนต่าง ๆ ของอาคารอย่างรวดเร็ว และมักจะเต็มไปด้วยควันไฟ ซึM งปิ ดกั\นเส้นทางการอพยพและการ
ดับเพลิง เหตุเพลิงไหม้ทีMโรงแรมรอยัล จอมเทียน รี สอร์ท พัทยา เป็ นตัวอย่างของความสู ญเสี ยจากปัญหาควันไฟครั\งใหญ่ในอดีต
โดยต้นเพลิงเกิดขึ\นทีMบริ เวณห้องอาหารชั\นล่างแต่ควันไฟได้แพร่ กระจายไปสู่ ส่วนบนของอาคารผ่านช่องบันได นักท่องเทีMยวทีMพกั
อยูช่ \ นั บนส่ วนใหญ่เสี ยชีวิตจากควันไฟก่อนการช่วยเหลือจะมาถึง เหตุการณ์ในครั\งนั\นมีผเู ้ สี ยชีวิตถึง 91 ราย บาดเจ็บอีก 74 คน
และส่ วนใหญ่อยูช่ \ นั บนเหนือชั\นต้นเพลิงหลายชั\น

การอัดอากาศช่องบันไดหนีไฟเป็ นการควบคุมควันไฟไม่ให้แพร่ กระจายเข้าสู่ ช่องบันไดหนี ไฟ เพืMอใช้บนั ไดหนีไฟเป็ น
เส้นทางลําเลียงคนออกนอกอาคารขณะเกิดเพลิงไหม้โดยสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และเป็ นการป้องกันการแพร่ กระจายควันไฟ
จากชั\นต้นเพลิงผ่านช่องบันไดหนีไฟไปยังชั\นอืMน ๆ ระบบอัดอากาศช่องบันไดหนีไฟจึงถือได้วา่ เป็ นส่ วนประกอบสําคัญของ
ระบบควบคุมควันไฟของอาคารสู งโดยรวม การออกแบบระบบอัดอากาศช่องบันไดหนีไฟขึ\นกับปั จจัยและข้อพิจารณาหลายอย่าง
ซึM งผูอ้ อกแบบต้องมีความเข้าใจทั\งหลักวิชาการ ปัจจัยและข้อพิจารณาเหล่านั\นเป็ นอย่างดี ในการสัมมนานี\ ช่วงแรกเป็ นการให้
ความรู ้เบื\องต้นเกีMยวกับหลักการควบคุมควันไฟโดยใช้ความแตกต่างความดันอากาศ ช่วงท้ายจะกล่าวถึงวิธีการออกแบบระบบโดย
ใช้โปรแกรม CONTAM ซึM งเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีMพฒั นาขึ\นโดย National Institute of Standards and Technology (NIST)
กระทรวงพาณิ ชย์ สหรัฐอเมริ กา การสัมมนาในครั\งนี\เหมาะสําหรับผูอ้ อกแบบ ผูร้ ับเหมาติดตั\ง และผูด้ ูแลอาคาร
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สั มมนาวิชาการ ประจําปี 2560
เรื) อง หลักการออกแบบระบบอัดอากาศช่ องบันไดหนีไฟ
โดย...ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
วันศุกร์ ที) 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้ องเพชรชมพู ชั5น 6 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
12.30 – 13.00 น.
13.00 - 13.10 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด
โดย... .คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

13.10 - 14.30 น.

หัวข้อ “ความรู ้เบื\องต้นเกีMยวกับหลักการควบคุมควันไฟ”
วิทยากร... ดร.พลกฤต กฤชไมตรี

14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

15.00 – 16.30 น.

หัวข้อ “การออกแบบระบบอัดอากาศช่องบันไดหนีไฟ ด้วยโปรแกรม CONTAM”
วิทยากร... ดร.พลกฤต กฤชไมตรี

16.30 – 16.4[ น.

พิธีปิด
โดย... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------------
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ใบตอบรับเข้ าร่ วม งานสัมมนาวิชาการ ประจําปี 2560
งานประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2560 และงานเลีย5 งสังสรรค์
วันศุกร์ ที) <0 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
ข้าพเจ้า:นาย/นาง/นางสาว…………….....…….นามสกุล………...............……………..หมายเลขสมาชิก...................……..…….
ชืMองบริ ษทั /ห้างร้าน…………………….…...............................................เบอร์โทรศัพท์……........................…………......………
มือถือ……………………….….…………E-mail…………………………………………………………………………………
สมาชิกทีป) ระสงค์ จะมาร่ วมงานกรุณากรอกข้ อความต่ อไปนี5 ข้ าพเจ้ าจะมาร่ วมงาน : โดย
1. สัมมนาวิชาการ ประจําปี 2560 (เวลา . – . น.) โดยชําระเงินมัดจําล่วงหน้า จํานวน 500 บาท ดังนี$
เงินสด ณ ที&ทาํ การสมาคมฯ
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที&บญ
ั ชี 644 - 2 - 10754 - 6

2. งานประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2560 (เวลา bZ.[[ น. – 17.0[ น.) ไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
ยินดีเข้าร่ วมงาน
ไม่สะดวกเข้าร่ วมงาน
3. งานเลี\ยงสังสรรค์ ประจําปี 2560 (เวลา b~.h[ น. – 22.3[ น.) (โต๊ะจีน)
3.1 จะมาเป็ นการส่ วนตัว (บัตรราคาท่านละ b,[[[ บาท)
3.2 จะชวนเพืMอนมาด้วย........... ท่าน (บัตรราคาท่านละ b,[[[ บาท)
3.3 จองโต๊ะจํานวน............... โต๊ะ (โต๊ะละ b[,[[[ บาท(b[ 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

ยินดีสนับสนุนรางวัลจับสลากงานเลีย5 งสังสรรค์ ประจําปี 2560 ดังนี5
รางวัล.................................................................. จํานวน............................. รางวัล
รางวัล................................................................... จํานวน.............................รางวัล
ลงชืMอ………………................……….ผูแ้ จ้งความจํานง
วันทีM…………….................………..
กรุณาส่ งแบบฟอร์ มตอบรับ และเอกสารการชําระเงิน ไปที) Email:manageracat@gmail.com

