ใบตอบรับเข้าร่วมงาน
“Dinner Talk”

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ Terminal 21
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อัตราค่าลงทะเบียน ชําระเงินภายใน 21 มีค.62 ชําระเงินหลัง 21 มีค. 62

 สมาชิก ASHRAE
/ สมาชิก ACAT
 บ ุคคลทัว่ ไป
 สปอนเซอร์ ASHRAE
2018 – 2019

 1,200 บาท

 1,500 บาท

 1,700 บาท
 2,000 บาท
 Package A ฟรี 2 ท่ าน
 Package B ฟรี 1 ท่ าน

ชื่อ-สกุล..................................................................................

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :

หน่วยงาน/บริ ษทั ...................................................................

ค ุณอรวรรณ / ค ุณก ุลิสรา
โทรศัพท์. 02-318-4119 , 02-318-4123
โทรสาร. 02-318-4120

เลขที่......................................................................................
ถนน......................................แขวง.................................................
เขต...................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณี ย.์ .....................................................................
โทรศัพท์............................โทรสาร...................................
มือถือ...................................................................................
E-mail..................................................................................
 สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
เลขสมาชิก.............................................................................
 สมาชิก ACAT
เลขสมาชิก............................................................................

หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
อาหารคํ่า แบบ WESTERN SET MENU เรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

วิธีการชําระเงิน
 เงินสด ณ ที่ทาํ การสมาคมฯ
 เช็คสัง่ จ่าย “บริ ษทั ซีอาร์ซี2016 จํากัด”
 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารยูโอบี สาขาสี่ แยกศรี วรา
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 960-164-508-0
ชื่อบัญชี “บริ ษทั ซีอาร์ซี2016 จํากัด”

กรณี โอนเงินทางบัญชี กรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบตอบรั บนีร้ ะบุ
รายละเอี ยดชื่ อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็ จรั บเงินที่ ถกู ต้ อง
พร้ อมแนบสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลข
โทรสาร 02-318-4120

จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน

Dinner Talk

ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562
เวลา 18.00 น. – 21.40 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ Terminal 21
ห้องสุขมุ วิท 3

พบกับการเสวนาเรือ่ ง
“การออกแบบระบบปรับอากาศ
ของศ ูนย์การค้าและร้านค้า มาตรฐานโลก”
โดย...
คุณ ประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์
วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
ระบบดับเพลิง อาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้า ต่างๆ

และร่วมรับประทานอาหารคํ่า
WESTERN SET MENU

หลักการและเหตุผล
การออกแบบระบบปรับอากาศ
ของศูนย์ การค้ าและร้ านค้ า มาตรฐานโลก

วิทยากร

กําหนดการ

“Air conditioning system design for Shopping Plaza and
Retail Store”

18.00 – 18.30 น.
18.30 – 18.40 น.

ในการออกแบบอาคารที่ มีมาตรฐานระดับโลกนั้น

ลงทะเบียน
ประธาน กล่าวเปิ ดงาน ต้อนรับ
สมาชิกฯ และผูเ้ ข้าร่ วมงาน

18.40 – 19.40 น.

เรี ยนเชิญทุกท่านร่ วม
รับประทานอาหารแบบ
WESTERN SET MENU
พบกับวิทยากรกิตติมศักดิ์ เสวนาเรื่ อง
“การออกแบบระบบปรั บอากาศ ของ
ศูนย์ การค้ าและร้ านค้ า มาตรฐานโลก”

มักจะมี ขอ้ กําหนดเฉพาะของงาน ที่ จาํ เป็ นต้องปฏิ บตั ิ ตาม
เมื่ อ อาคารมาก่ อ สร้ างในประเทศไทย ซึ่ งมี ค วามแตกต่ าง
ทางด้านต้นทุน การนําเข้าวัสดุ ขั้นตอนการทํางาน ลักษณะ
การก่อสร้ าง รู ปแบบการทําแบบ ทั้งแบบรายละเอี ยด และ
แบบ 3 มิ ติ ระบบ Building Information Modeling ทํ า ให้
ต้องปรับตัว ต้องให้คาํ แนะนําที่เหมาะสมกับมาตรฐานไทย
และ ต้ อ งประสานการทํ า งานกั บ ผู ้ รั บ เหมาให้ ลุ ล่ ว ง
โครงการที่นาํ เสนอ มีการใช้ระบบกักเก็บนํ้าเย็นใน
เวลากลางวันมาใช้ในเวลากลางคืน แม้เครื่ องทํานํ้าเย็นจะปิ ด
และ มีระบบผสมนํ้าเย็นเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่กาํ หนดโดยไม่
ต้องติ ดตั้ง Plate Heat Exchanger และ เครื่ องสู บนํ้า เพื่อลด
การซ่ อมบํ า รุ ง โดยการเสวนาจะเป็ นการแลกเปลี่ ย น
ประสพการณ์ ต้ ัง แต่ ก ารออกแบบ ตรวจ Shop Drawing

คุณ ประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
ผูจ้ ัด การโครงการ บริ ษ ัท มิ ต ร เทคนิ ค ัล คอนซั ล แท้น ท์
จํากัด(MITR)
กรรมการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศ
ไทย (ACAT)
อดีต กรรมการสาขาเครื่ องกล สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT)
กรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)
Committee, ASHRAE Thailand Chapter, Member
ASHRAE
LEED Accredited Professional US Green Building
Council
วิศวกรออกแบบระบบปรั บอากาศ ระบบสุ ขาภิบาล ระบบ
ดับเพลิง อาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า ต่างๆ

19.40 – 21.00 น.

โดย... คุณ ประพุธ พงษ์ เลาหพันธุ์
วิศวกรออกแบบระบบปรั บอากาศ ระบบ
สุ ขาภิบาล ระบบดับเพลิง อาคาร
ศูนย์ การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านค้ า
ต่ างๆ
21:00 – 21:15

ถาม-ตอบ

21.15 – 21.30 น.

มอบโล่ขอบคุณผูส้ นับสนุนอย่างเป็ น
ทางการ

21.30 – 21.40 น.

ประธาน กล่าวปิ ดงาน
……………………………………….

ตรวจการติดตั้ง การ Commissioning จนถึงการให้คาํ ปรึ กษา
หลังการเปิ ดใช้งาน การปรับแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
(ในการเสวนา ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สําเนาเอกสาร และ
ไม่ อนุ ญ าต ให้ ถ่ า ยภ าพ เนื่ องจากเป็ น ความ ลั บ ขอ ง
ศูนย์การค้า)

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ Terminal 21
ทีอ่ ยู่ 2 ซ.สุ ขมุ วิท 19 ถ.สุ ขมุ วิท วัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (662)056-9000 โทรสาร (662)056-9062
อยูใ่ กล้สถานีรถไฟฟ้ า BTS อโศก

