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หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัมีการใชง้าน Cleanroom ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก และในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์ , อุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมยา เป็นตน้ ดงันัVนเพืXอใหรู้้จกัและเขา้ใจ ตัVงแต่มาตรฐานต่างๆ ของ 
cleanroom (1; standard), กระบวนการในงานก่อสร้าง และงานติดตัVงอุปกรณ์ สําหรับ cleanroom  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ขอ้กาํหนดในงานออกแบบ (2; construction and equipment installation )   รวมไปจนถึงการให้การรับรองตามมาตรฐาน และใช้
งานให้ไดต้ามมาตรฐาน (3; certification and operating)  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงไดจ้ดังานสัมมนา
วิชาการ เรืXอง หอ้งสะอาดสาํหรับงานอุตสาหกรรม โดยไดเ้รียนเชิญวิทยากรผูมี้ประสบการณ์ ดา้นหอ้งสะอาดสาํหรับอุตสาหกรรม
อิเลคโทรนิกส์, อุตสาหกรรมยาและไบโอเทค รวมถึงเรืXอง Air Filter ซึX งเป็นอุปกรณ์สาํคญัในหอ้งสะอาด มาเป็นผูบ้รรยาย เพืXอให้
วิศวกรออกแบบ วิศวกรก่อสร้าง และวิศวกรใชง้าน ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ อนัจะเป็นประโยชนต่์องานทีXปฏิบติัและเป็นพืVนฐาน
ในการศึกษารายละเอียดเพิXมเติมต่อไป 
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jk.3j – j9.00 น. 
09.00 - 09.15 น. 
 

09.15 - 10.30 น. 

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

 - หอ้งสะอาดในอุตสาหกรรมยาและไบโอเทค (Pharmaceutical and Biotech Cleanrooms) 
 วทิยากร...  คุณทศพล   สนัติเทวกลุ 

                    บริษทั โกลบอลเทค จาํกดั 

10.30 – 10.45 น. 

10.45 - 12.00 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-หอ้งสะอาดในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ (Electronics Cleanroom)  
วทิยากร… คุณเวชยนัต ์  วรกิจธาํรงคช์ยั 

                  บริษทั ไทยทากาซาโก จาํกดั 

12.00 - 13.00 น. 
13.00 – 14.00 น. 
 
 
tu.jj – tu.tv น.  

รับประทานอาหารกลางวนั 

- การ Upgrade Cleanroom และ New Concept for Cleanroom 
   วทิยากร… คุณเวชยนัต ์  วรกิจธาํรงคช์ยั 
                     บริษทั ไทยทากาซาโก จาํกดั 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

14.15 - 15.45 น. 

 

 

 

15.45-16.00 น. 

ty.jj – ty.tj น.                

- ระบบกรองอากาศสาํหรับหอ้งสะอาด(Air Filtration Systems in Cleanroom Application )  
วทิยากร .. –คุณณรงค ์  เยน็ฉํXา 
                   บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชัXนแนล จาํกดั 

                 -คุณธวชัชยั   เสถียรรัตนกลุ 
                  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั |ว ีเอน็จิเนียริXง จาํกดั 

ถาม-ตอบ 

พิธีปิด  
โดย..คุณเผชิญ   แสงบุษราคม   President ASHRAE Thailand Chapter  
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ชืXอ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       ทีXอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)     

       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ      

E-mail              

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

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี) 

อตัราค่าลงทะเบียน              ชําระเงินภายในวันที)  29  ก.ค.  -@          ชําระเงินหลงัวันที)  29  ก.ค. -@ 
� สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter  2,000 บาท   2,400  บาท  
� บุคคลทัXวไป    2,400 บาท   2,800   บาท 

(ผูส้มคัรทีXจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ} การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก)                                                  
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมลูค่าเพิXม~%   ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนั เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีXตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีXจ่าย |% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีXชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัXวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ} สมคัรสมาชิกสมาคมฯ t ปี (มลูค่า ujj บาท)ไดฟ้รีทนัที  ดาวน์

โหลดใบสมคัรไดที้X www.acat.or.th ส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีX E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใชสิ้ทธิ} ได้
ภายในวนัทีXจดักิจกรรมเท่านัVน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิ} ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีXในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอยา่งต่อเนืXอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืXอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืXองได ้ 

5. กรณีทีXสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัXวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Xมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิXมในอตัราบุคคลทัXวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้X คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. j�-|tk-utt� , j�-|tk-ut�| 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีXทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัXงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
�โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีXบญัชี  yuu - � - tj~vu – y 

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


