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สัมมนากลางปี ฟรี! สาํหรับ

สมาชิกสมาคมฯ 

No.Ref  965/2560                

              13  มิถุนายน  R560                                                 

เรืTอง     ขอเชิญเขา้ร่วมการสมัมนาวิชาการกลางปี (Mid Year Seminar)              
เรียน     ท่านสมาชิกทุกท่าน 
สิTงทีTส่งมาดว้ย   กาํหนดการจดังาน / ใบตอบรับ  

              ตามทีT “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดก่้อตัcงขึcนโดยมีปณิธานอนัแน่วแน่และมุ่งมัTนในการทาํงานดา้น
วิชาการตลอดจนเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเกีTยวกบัเทคโนโลยีดา้นระบบปรับอากาศ ทัcงการใหค้วามรู้ การบริการทางดา้น
วิชาการต่อสาธารณชนตลอดจนการจดักิจกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชนต่์อมวลสมาชิกและสงัคมโดยรวม โดยไม่คาํนึงถึง
ผลประโยชนเ์ชิงพาณิชยแ์ละเพืTอสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯในอดีต ซึTงไดใ้หแ้นวนโยบายการจดั
สมัมนาวิชาการฟรีไว ้ โดยกาํหนดใหจ้ดัอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัc ง คือ สมัมนาวิชาการกลางปี (Mid Year  Seminar) 1 ครัc ง และสมัมนา
วิชาการปลายปี  k ครัc ง  

               สาํหรับการจดังานสมัมนาวิชาการกลางปี (Mid Year Seminar) ในปี 2560 นีc   สมาคมฯ ไดก้าํหนดจดัสัมมนาฟรี!!!!!ใน
หวัขอ้เรืTอง “หยดุบาดเจบ็และตายของช่างแอร์ O2 นกับุญหรือซาตาน” (รายละเอียดตามเอกสารทีTแนบมานีc ) ในวันพุธ ที  5 
กรกฎาคม  2560 ระหว่างเวลา 13.00 น.–16.30 น.  ณ ห้องซาลอน เอ ชั/น 0  โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
โดยเป็นโปรแกรมครึT งวนั ไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัcงสิcนและ รับสมคัรจาํนวนจํากัดเพยีง 100 ท่าน เท่านั/น !!!!! 
              สมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญสมาชิกทีTสนใจเขา้ร่วมงานสัมมนาวิชาการกลางปี 2560 ในครัc งนีc  ไดก้รอกแบบฟอร์มตอบรับ
พร้อมชําระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเงนิจาํนวน :;; บาท  เพืTอเป็นค่ามดัจาํ โดยกรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับพร้อมหลกัฐานการ
ชาํระเงินไปยงั Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข 02-318-4120 ทัcงนีc   สมาคมจะคืนเงินจาํนวนดงักล่าวใหก้บั
ท่านเป็นเงินสดตอนลงทะเบียนหนา้หอ้งสัมมนา (ในวนังานสมาชิกจะตอ้งแสดงบตัรสมาชิกของสมาคมหรือบตัรประจาํตวั
ประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน กรณีทีTท่านสมาชิกใหบุ้คคลอืTนมาแทนในวนังาน ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิn ไม่คืนเงินค่ามดั
จาํ หรือ ในกรณีทีTสมาชิกไดส้าํรองชืTอพร้อมชาํระเงินล่วงหนา้แต่ไม่มาในวนังาน (โดยไม่ไดแ้จง้ใหส้มาคมทราบล่วงหนา้ การแจง้
ล่วงหนา้ตอ้งแจง้ก่อนวนัสัมมนาอยา่งนอ้ย o วนั) สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิn ไม่คืนเงินค่ามดัจาํใหก้บัท่านสมาชิกเช่นกนั   

               จึงเรียนมาเพืTอทราบ และใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมการสมัมนาวิชาการกลางปี ตามวนั เวลา และสถานทีT
ดงักล่าวขา้งตน้ หรือหากท่านตอ้งการทราบรายละเอียดเพิTมเติมกรุณาติดต่อคุณอรวรรณ หรือคุณกลิุสรา โทรศพัท.์ pR-318-4119 , 
02-318-4123               

     ขอแสดงความนับถือ 
                                        
 

                                                                                                       (นายจกัรพนัธ์   ภวงัคะรัตน์) 
             นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 



สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND. 
487 อาคารว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.thhttp://www.acat.or.th 

 

  

สัมมนาวชิาการ กลางปี 2560 
เรื อง  “หยุดบาดเจ็บและตายของช่างแอร์ 

   O2 นักบุญหรือซาตาน” 
โดย… คุณสมนึก  ชีพพนัธ์ุสุทธิG 

    คุณอดิศร  เรืองเดช 
วนัพุธ ที  5  กรกฎาคม  2560 

ณ ห้องซาลอน เอ ชั/น 0 โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 

หลักการและเหตุผล 

ข่าวช่างแอร์ทาํงานแลว้ เกดิการระเบิด ทาํใหผู้อ้ยูใ่นเหตุการณ์ บาดเจบ็ พิการ และเสียชีวิตกนัมาก และเป็นข่าว
ต่อเนืTองกนัเสมอมาทุก ๆ ครัc งทีTเกิดเหตุการณ์เหล่านีc   ขอ้สนันิษฐานของตาํรวจใหก้ส็นันิษฐานผิด เพราะขาดความรู้ ความเขา้ใจ
ทางดา้นนีc  และข่าวทีTออกไปก็สร้างความสบัสนใหก้บัสงัคมรวมทัcง ช่างแอร์ทีTออกปฏิบติังานกนักข็าดความรู้จริงๆ วา่สิTงทีTตวัเอง
ไปทาํนัcนมนัจะก่อใหเ้กิดอะไรขึcนมาบา้ง  

ทําไมการอัดออกซิเจน เข้าไปทดสอบหารอยรั ว จงึเกิดการระเบิดขึ/นได้ !!!!!!  

ความสูญเสียที�เกดิขึ�นกบัตัวเองหรือคนใกล้ชิด นี�เป็นเพราะ ความเคยชิน ความประมาท เลินเล่อ หรือการใช้อปุกรณ์หรือ

เครื�องมือผิดประเภท เราจะยอมให้เกดิสูญเสียกันต่อไปแล้วปล่อยให้ “รู้เท่าไม่ถงึการณ์” เป็นจาํเลยกนัอีกหรือ ??? 

ในโอกาสนีc  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจึงอาสามาถ่ายทอดขอ้เทจ็จริง และ เรืTองจริงผา่นประสบการณ์
ใหก้บัสมาชิกทีTสนใจ 
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สัมมนาวชิาการ กลางปี 2560 
เรื อง  “หยุดบาดเจ็บและตายของช่างแอร์ 

   O2 นักบุญหรือซาตาน” 
โดย… คุณสมนึก  ชีพพนัธ์ุสุทธิG 

    คุณอดิศร  เรืองเดช 
วนัพุธ ที  5  กรกฎาคม  2560 

ณ ห้องซาลอน เอ ชั/น 0 โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 
 
 

กําหนดการ 
 

12.30 - 13.00 น. 
13.00 - 13.10 น.  
 

13.10 - 14.20 น. 

ลงทะเบียน 

พิธีเปิด  
โดย... คุณจกัรพนัธ์   ภวงัคะรัตน ์  
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

หวัขอ้ “หยดุบาดเจบ็และตายของช่างแอร์” ตอน k 
โดย... คุณสมนึก ชีพพนัธ์ุสุทธิn    
           อุปนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

14.20 - 14.35 น. 

14.35 - 15.00 น. 

15.00 - 16.00 น. 

 

16.00 – 16.30 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

หวัขอ้ “หยดุบาดเจบ็และตายของช่างแอร์” ตอน R 

หวัขอ้ “O2 นกับุญหรือซาตาน” 
โดย... คุณอดิศร  เรืองเดช 
           Safety and Environment Service Manager 
           Praxair (Thailand) Co.,Ltd. 
           ผูเ้ชีTยวชาญจากสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม 

ร่วมแชร์ประสบการณ์(เฉียดตาย!!!) จากผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

16.30 – 16.40 น.                

 

 

พิธีปิด  
โดย... คุณจกัรพนัธ์   ภวงัคะรัตน ์  
          นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

 

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

 
 
 



สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
AIR - CONDITIONING  ENGINEERING  ASSOCIATION OF THAILAND. 
487 อาคารว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.thhttp://www.acat.or.th 

 

  

ใบตอบรับเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ กลางปี 2560 
เรื อง  “หยุดบาดเจ็บและตายของช่างแอร์ 

   O2 นักบุญหรือซาตาน” 
โดย… สมนึก  ชีพพนัธ์ุสุทธิG 

    อดิศร  เรืองเดช 
วนัพุธ ที  5  กรกฎาคม  2560 

ณ ห้องซาลอน เอ ชั/น 0 โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 

                                                   ฟรี!  สงวนสิทธิn การรับสมคัรเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านัcน ! 

ขา้พเจา้:นาย/นาง/นางสาว…………….....…….นามสกุล………...............……………..หมายเลขสมาชิก...................……..……. 

ชืTองบริษทั/หา้งร้าน…………………….….....................................................................……........................…………......……… 

มือถือ……………………….….…………E-mail…………………………………………………………………………………     

สมาชิกที ประสงค์จะมาร่วมงานกรุณากรอกข้อความต่อไปนี/      

ข้าพเจ้าจะมาร่วมงาน :  โดย  
1. สมัมนาวิชาการ กลางปี 2560 (เวลา ��.�� – 16.3� น.) โ ดยชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ จาํนวน 500 บาท ดงันี%   

 � เงินสด ณ ที'ทาํการสมาคมฯ                        
 � เช็คสั'งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
                      � โ อนเงินเขา้บญัชี  “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
                        ธนาคารกสิกรไทย สาขา โ ลตสั ทาวนอ์ินทาวน ์ เลขที'บญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

สมาคมฯ จะพิจารณาชืTอสมาชิกทีTตอบรับเข้าร่วมสัมมนาตามลําดับก่อน-หลัง กรุณาตอบรับพร้อมชําระค่ามัดจําตอบรับไปทีT
Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข pR-318-4120  
 

ปิดรับสมคัรทนัทเีมื อครบ จํานวน 100 ท่าน 

หมายเหตุ    

                สมาคมฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิn การจดัสมัมนาวชิาการในครัc งนีc  ฟรี!  สาํหรับสมาชิกสมาคมฯ(ทีTยงัไม่หมดอายสุมาชิก) เท่านั/น! 
กรณีทีTท่านสมาชิกไดห้มดอายสุมาชิกไปแลว้ กรุณาดาํเนินการต่ออายสุมาชิกใหแ้ลว้เสร็จก่อนสมคัรเขา้ร่วมการสมัมนา สมาชิกสามารถ
ดาวน์โหลดใบต่ออายสุมาชิกไดจ้ากเวบ็ไซท ์www.acat.or.th 

(ติดต่อขอรายละเอียดเพิTมเติมไดที้Tคุณอรวรรณ หรือคุณกลิุสรา หมายเลขโทรศพัท.์ pR-318-4119 ,02-318-4123) 
 


