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หลกัการและเหตุผล ...            
เนืKองจากระบบปรับอากาศ เป็นระบบทีKมีความสาํคญัในอาคารพาณิชยเ์ป็นอยา่งมาก เพราะตอ้งใหค้วามสบายแก่ผูใ้ชง้านในอาคาร  

ตอ้งมีความเหมาะสมต่อสุขภาวะ ตอ้งมีความปลอดภยัต่อควนัและไฟ รวมถึงตอ้งประหยดัพลงังาน และ ประหยดังบประมาณในการลงทุน 

ในการสมัมนาครั_ งนี_  จะทาํการบรรยายขอ้มูลตั_งแต่ แนวคิดในการออกแบบระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ เช่น อาคารแบบปิดอยา่ง
ศูนยก์ารคา้ อาคารแบบเปิดอยา่ง Community Mall ขอ้จาํกดัในการเลือกใชร้ะบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ การเตรียมระบบเติมอากาศ และ 
ระบายอากาศ เพืKอใหอ้าคารมีอากาศบริสุทธิe  การเตรียมระบบระบายควนัภายให ้ ร้านอาหาร เพืKอทีKแต่ละร้านจะไดท้ราบและเตรียมระบบ
ระบายควนัไดต้รงกนั การเตรียมระบบระบายควนั ระบบควบคุมควนัไฟเพืKอความปลอดภยั 

การสมัมนานี_คาดหวงัวา่ สมาชิกสมาคมปรับอากาศ จะไดรั้บทราบขอ้มูล เพืKอทีKผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ ์ จะไดน้าํเสนอผลิตภณัฑไ์ด้
ตรงกบัความตอ้งการ ผูรั้บเหมา ผูค้วบคุมงาน ติดตั_งงานไดถู้กตอ้งไม่ผิดพลาดและประหยดัตน้ทุน รวมถึงช่างอาคารทีKจะบริหารการใชง้าน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดัพลงังาน และ ปลอดภยั 

 

วทิยากร 
1. คุณ สมชาติ   เจียมอนุสรณ์   

 M&E Engineering 49 Co., Ltd.  ผูอ้อกแบบศูนยก์ารคา้ และ Community  Mall  หลายโครงการ และทีKปรึกษาบริษทัรับเหมาชั_นนาํ 

2. คุณไพรัช   มิตรมโนชยั  
 บริษทั มิตร เทคนิคลั คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั ผูค้วบคุมงานติดตั_งงานศูนยก์ารคา้หลายโครงการ 

3. คุณวธุชิรา  แจง้ประจกัษ ์ 
บริษทั เวนทิเลชัKน เอน็จิเนียริKง จาํกดั ผูเ้ชีKยวชาญระบบระบายควนั ระบบควบคุมควนัไฟ 

4. คุณประพธุ  พงษเ์ลาหพนัธ์ุ  
 บริษทั มิตร เทคนิคลั คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั ผูอ้อกแบบศูนยก์ารคา้ และร้านอาหาร หลายโครงการ 
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lm.30 – l9.00 น. 
09.00 - 09.15 น. 
 

09.15 - 10.30 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด  
โดย... .ดร.เชิดพนัธ์ วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-มาตรฐานระบบปรับอากาศ และ ระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ สาํหรับศูนยก์ารคา้ และ  Community Mall  
-ขอ้จาํกดัของระบบปรับอากาศ ขนาดการทาํความเยน็, Fresh Air, การควบคุมความชื_น 
วทิยากร... คุณประพธุ  พงษเ์ลาหพนัธ์ุ 

10.30 – 10.45 น. 

10.45 - 12.00 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-การระบายอากาศภายในอาคารขนาดใหญ่ การระบายควนัภายในร้านอาหาร 
-วสัดุท่อทีKใชใ้นการส่งควนัทีKมีนํ_ามนั 
วทิยากร... คุณสมชาติ  เจียมอนุสรณ์ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.15 น. -การระบายควนัภายในโถงโล่ง แบบใชพ้ดัลม และแบบไม่ใชพ้ดัลม 
-การควบคุมแรงดนับนัไดหนีไฟ 
วทิยากร.. คุณวธุชิรา  แจง้ประจกัษ ์

r4.15 – r4.30 น. 

14.30 – 15.45 น. 
 
 

r5.45 – 16.00 น. 
 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-Panel Discussion ตอบคาํถามคาใจ แนวทางการติดตั_งงานระบบใหร้้านคา้ต่าง ๆ ภายในอาคาร 
-ขอ้ควรระวงัในการติดตั_งงานระบบ 
วทิยากร...  คุณสมชาติ   เจียมอนุสรณ์  / คุณไพรัช  มิตรมโนชยั / คุณวธุชิรา  แจง้ประจกัษ ์ 
และคุณประพธุ  พงษเ์ลาหพนัธ์  

พิธีปิด  
โดย..คุณ จกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน์  President ASHRAE Thailand Chapter  
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ชืKอ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีKอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ      

E-mail              

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี) 

อตัราค่าลงทะเบียน              ชําระเงินภายในวันที) 17 มีค.-A        ชําระเงินหลงัวันที) 17 มีค. -A 
� สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter  2,000 บาท   2,400  บาท  
� บุคคลทัKวไป    2,400 บาท   2,800   บาท 

(ผูส้มคัรทีKจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิe การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก)                                                  
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมลูค่าเพิKมu%   ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนั เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีKตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีKจ่าย w% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีKชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัKวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิe สมคัรสมาชิกสมาคมฯ r ปี (มลูค่า xll บาท)ไดฟ้รีทนัที  ดาวน์

โหลดใบสมคัรไดที้K www.acat.or.th ส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีK E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใชสิ้ทธิe ได้
ภายในวนัทีKจดักิจกรรมเท่านั_น! ไม่สามารถใชสิ้ทธิe ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีKในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืKอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืKอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืKองได ้ 

5. กรณีทีKสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัKวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Kมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิKมในอตัราบุคคลทัKวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้K คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. l}-wrm-xrr~ , l}-wrm-xr}w 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีKทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัKงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
�โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีKบญัชี  �xx - } - rlu�x – � 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับฉบับนี� พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร %&-()*-+)&%จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


