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13 มิถุนายน R560

สัมมนากลางปี ฟรี ! สําหรั บ
สมาชิ กสมาคมฯ

เรืT อง ขอเชิญเข้าร่ วมการสัมมนาวิชาการกลางปี (Mid Year Seminar)
เรี ยน ท่านสมาชิกทุกท่าน
สิT งทีTส่งมาด้วย กําหนดการจัดงาน / ใบตอบรับ
ตามทีT “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ได้ก่อตัcงขึcนโดยมีปณิ ธานอันแน่วแน่และมุ่งมันT ในการทํางานด้าน
วิชาการตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกีTยวกับเทคโนโลยีดา้ นระบบปรับอากาศ ทัcงการให้ความรู ้ การบริ การทางด้าน
วิชาการต่อสาธารณชนตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสังคมโดยรวม โดยไม่คาํ นึงถึง
ผลประโยชน์เชิงพาณิ ชย์และเพืTอสื บทอดเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯในอดีต
ซึT งได้ให้แนวนโยบายการจัด
สัมมนาวิชาการฟรี ไว้ โดยกําหนดให้จดั อย่างน้อยปี ละ 2 ครัcง คือ สัมมนาวิชาการกลางปี (Mid Year Seminar) 1 ครัcง และสัมมนา
วิชาการปลายปี k ครัcง
สําหรับการจัดงานสัมมนาวิชาการกลางปี (Mid Year Seminar) ในปี 2560 นีc สมาคมฯ ได้กาํ หนดจัดสั มมนาฟรี!!!!!ใน
หัวข้อเรืT อง “หยุดบาดเจ็บและตายของช่างแอร์ O2 นักบุญหรื อซาตาน” (รายละเอียดตามเอกสารทีTแนบมานีc ) ในวันพุธ ที 5
กรกฎาคม 2560 ระหว่ างเวลา 13.00 น.–16.30 น. ณ ห้ องซาลอน เอ ชั/น 0 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
โดยเป็ นโปรแกรมครึT งวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัcงสิc นและ รับสมัครจํานวนจํากัดเพียง 100 ท่ าน เท่ านั/น !!!!!
สมาคมฯจึงใคร่ ขอเชิญสมาชิกทีTสนใจเข้าร่ วมงานสัมมนาวิชาการกลางปี 2560 ในครัcงนีc ได้กรอกแบบฟอร์มตอบรับ
พร้ อมชําระค่ าลงทะเบียนล่ วงหน้ าเป็ นเงินจํานวน :;; บาท เพืTอเป็ นค่ามัดจํา โดยกรุ ณาส่ งแบบฟอร์มตอบรับพร้อมหลักฐานการ
ชําระเงินไปยัง Email:manageracat@gmail.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-318-4120 ทัcงนีc สมาคมจะคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้กบั
ท่านเป็ นเงินสดตอนลงทะเบียนหน้าห้องสัมมนา
(ในวันงานสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกของสมาคมหรื อบัตรประจําตัว
ประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน กรณี ทีTท่านสมาชิกให้บุคคลอืTนมาแทนในวันงาน ทางสมาคมฯขอสงวนสิ ทธิn ไม่คืนเงินค่ามัด
จํา หรื อ ในกรณี ทีTสมาชิกได้สาํ รองชืTอพร้อมชําระเงินล่วงหน้าแต่ไม่มาในวันงาน (โดยไม่ได้แจ้งให้สมาคมทราบล่วงหน้า การแจ้ง
ล่วงหน้าต้องแจ้งก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย o วัน) สมาคมฯใคร่ ขอสงวนสิ ทธิn ไม่คืนเงินค่ามัดจําให้กบั ท่านสมาชิกเช่นกัน
จึงเรี ยนมาเพืTอทราบ และใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่ วมการสัมมนาวิชาการกลางปี ตามวัน เวลา และสถานทีT
ดังกล่าวข้างต้น หรื อหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิTมเติมกรุ ณาติดต่อคุณอรวรรณ หรื อคุณกุลิสรา โทรศัพท์. pR-318-4119 ,
02-318-4123
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ )
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
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สั มมนาวิชาการ กลางปี 2560
เรื อง “หยุดบาดเจ็บและตายของช่ างแอร์
O 2 นักบุญหรื อซาตาน”
โดย… คุณสมนึก ชี พ พันธุ์สุทธิG
คุณอดิศร เรื องเดช
วันพุธ ที 5 กรกฎาคม 2560
ณ ห้ องซาลอน เอ ชั/ น 0 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
หลักการและเหตุผล
ข่าวช่างแอร์ทาํ งานแล้ว เกิดการระเบิด ทําให้ผอู ้ ยูใ่ นเหตุการณ์ บาดเจ็บ พิการ และเสี ยชีวิตกันมาก และเป็ นข่าว
ต่อเนืTองกันเสมอมาทุก ๆ ครัcงทีTเกิดเหตุการณ์เหล่านีc ข้อสันนิษฐานของตํารวจให้กส็ นั นิษฐานผิด เพราะขาดความรู ้ ความเข้าใจ
ทางด้านนีc และข่าวทีTออกไปก็สร้างความสับสนให้กบั สังคมรวมทัcง ช่างแอร์ทีTออกปฏิบตั ิงานกันก็ขาดความรู ้จริ งๆ ว่าสิT งทีTตวั เอง
ไปทํานัcนมันจะก่อให้เกิดอะไรขึcนมาบ้าง
ทําไมการอัดออกซิเจน เข้ าไปทดสอบหารอยรัว จึงเกิดการระเบิดขึน/ ได้ !!!!!!
ความสู ญเสียทีเกิดขึนกับตัวเองหรื อคนใกล้ ชิด นีเป็ นเพราะ ความเคยชิน ความประมาท เลินเล่ อ หรือการใช้ อปุ กรณ์ หรื อ
เครื องมือผิดประเภท เราจะยอมให้ เกิดสู ญเสียกันต่ อไปแล้ วปล่ อยให้ “รู้เท่ าไม่ ถงึ การณ์ ” เป็ นจําเลยกันอีกหรื อ ???
ในโอกาสนีc สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจึงอาสามาถ่ายทอดข้อเท็จจริ ง และ เรืT องจริ งผ่านประสบการณ์
ให้กบั สมาชิกทีTสนใจ
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สั มมนาวิชาการ กลางปี 2560
เรื อง “หยุดบาดเจ็บและตายของช่ างแอร์
O 2 นักบุญหรื อซาตาน”
โดย… คุณสมนึก ชี พ พันธุ์สุทธิG
คุณอดิศร เรื องเดช
วันพุธ ที 5 กรกฎาคม 2560
ณ ห้ องซาลอน เอ ชั/ น 0 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

กําหนดการ
12.30 - 13.00 น.
13.00 - 13.10 น.

ลงทะเบียน

13.10 - 14.20 น.

พิธีเปิ ด
โดย... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
หัวข้อ “หยุดบาดเจ็บและตายของช่างแอร์” ตอน k
โดย... คุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิn
อุปนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

14.20 - 14.35 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

14.35 - 15.00 น.

หัวข้อ “หยุดบาดเจ็บและตายของช่างแอร์” ตอน R

15.00 - 16.00 น.

หัวข้อ “O2 นักบุญหรื อซาตาน”
โดย... คุณอดิศร เรื องเดช
Safety and Environment Service Manager
Praxair (Thailand) Co.,Ltd.
ผูเ้ ชีTยวชาญจากสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม

16.00 – 16.30

ร่ วมแชร์ประสบการณ์(เฉียดตาย!!!) จากผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา

16.30 – 16.40 น.

พิธีปิด
โดย... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
---------------------------------------------------
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ใบตอบรับเข้ าร่ วม สั มมนาวิชาการ กลางปี 2560
เรื อง “หยุดบาดเจ็บและตายของช่ างแอร์
O 2 นักบุญหรื อซาตาน”
โดย… สมนึก ชี พ พันธุ์สุทธิG
อดิศร เรื องเดช
วันพุธ ที 5 กรกฎาคม 2560
ณ ห้ องซาลอน เอ ชั/ น 0 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

ฟรี! สงวนสิ ทธิnการรับสมัครเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านัcน !
ข้าพเจ้า:นาย/นาง/นางสาว…………….....…….นามสกุล………...............……………..หมายเลขสมาชิก...................……..…….
ชืTองบริ ษทั /ห้างร้าน…………………….….....................................................................……........................…………......………
มือถือ……………………….….…………E-mail…………………………………………………………………………………
สมาชิกทีประสงค์ จะมาร่ วมงานกรุ ณากรอกข้ อความต่ อไปนี/
ข้ าพเจ้ าจะมาร่ วมงาน : โดย
1. สัมมนาวิชาการ กลางปี 2560 (เวลา . – 16.3 น.) โดยชําระเงินมัดจําล่วงหน้า จํานวน 500 บาท ดังนี%
เงินสด ณ ที'ทาํ การสมาคมฯ
เช็คสัง' จ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขที'บญ
ั ชี 644 - 2 - 10754 – 6
สมาคมฯ จะพิ จ ารณาชืT อ สมาชิ ก ทีT ต อบรั บ เข้า ร่ ว มสั ม มนาตามลํา ดับ ก่ อ น-หลัง กรุ ณ าตอบรั บ พร้ อ มชํา ระค่ า มัด จํา ตอบรั บ ไปทีT
Email:manageracat@gmail.com หรื อโทรสารหมายเลข pR-318-4120

ปิ ดรับสมัครทันทีเมือครบ จํานวน 100 ท่ าน
หมายเหตุ
สมาคมฯ ใคร่ ขอสงวนสิ ทธิnการจัดสัมมนาวิชาการในครัcงนีc ฟรี! สําหรับสมาชิกสมาคมฯ(ทีTยงั ไม่หมดอายุสมาชิก) เท่ านั/น!
กรณี ทีTท่านสมาชิกได้หมดอายุสมาชิกไปแล้ว กรุ ณาดําเนินการต่ออายุสมาชิกให้แล้วเสร็ จก่อนสมัครเข้าร่ วมการสัมมนา สมาชิกสามารถ
ดาวน์โหลดใบต่ออายุสมาชิกได้จากเว็บไซท์ www.acat.or.th
(ติดต่อขอรายละเอียดเพิTมเติมได้ทีTคุณอรวรรณ หรื อคุณกุลิสรา หมายเลขโทรศัพท์. pR-318-4119 ,02-318-4123)

