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หลกัการและเหตุผล ...    

 การปรับยกระดับชัMนห้องสะอาด ( Cleanroom Upgrade ) ให้เป็นไปตามเกณฑ์กําหนด(Criteria ) ของขบวนการผลิตสําหรับ
ผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นความจาํเป็นสาํหรับผูผ้ลิตท̀ีจาํเป็นตอ้งใชพื้Mนท̀ีห้องสะอาดสาํหรับการผลิต ผลิตภณัฑใ์หม่ ซ̀ึงเกณฑก์าํหนด (Criteria) 
ในส่วนท̀ีเก̀ียวขอ้งกบัระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) อนัไดแ้ก่ อุณหภูมิห้อง, ความชืMนสัมพนัธ์, ความสะอาด และความดนั 
จาํเป็นตอ้งถูกกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัขบวนการผลิตใหม่นัMน ๆ  และควรตอ้งมีความชดัเจนทัMงในเร̀ืองตวัเลขและความแม่นยาํ ( Value and 
accuracy )  ซ̀ึงเกณฑก์าํหนดเหล่านีM ถูกกาํหนดขึMนไดท้ัMงจากฝ̀ังผูอ้อกแบบซ̀ึงอิงมาตรฐานและฝ̀ังผูใ้ชง้าน(users)ซ̀ึงอิงการใชง้าน ท̀ีไดจ้าก
การประชุมเพ̀ือหาขอ้สรุปร่วมกนั  กระบวนการสรุปเกณฑก์าํหนดเหล่านีM  จะเกิดขึMนในช่วงของงานออกแบบ ซ̀ึงสามารถแยกท̀ีมาไดอ้ยา่ง
นอ้ย l ทาง ไดแ้ก่ m) การมีผูอ้อกแบบโดยตรง แลว้จึงมีกระบวนการจดัหาผูติ้ดตัMงหลงัจากออกแบบแลว้เสร็จ  l) การมีผูรั้บผิดชอบออกแบบ
และติดตัMง เป็นองคก์รหรือบริษทัเดียวกนัท̀ีเรียกวา่งาน Turnkey   

 การจดัสมัมนาฯ ครัM งนีM มีวตัถุประสงค ์ เพ̀ือเป็นการเพ̀ิมพนูความรู้เร̀ืองการปรับยกระดบัชัMนหอ้งสะอาด โดยมีเนืMอหาท̀ีเนน้ เร̀ือง  
“กรณีศึกษาการปรับยกระดบัชัMนหอ้งสะอาด “ ซ̀ึงมีรายละเอียดตัMงแต่การร่วมประชุมเพ̀ือหาขอ้สรุป เร̀ือง เกณฑก์าํหนด ( Criteria ) สาํหรับ
หอ้งสะอาดชุดใหม่, การวางแผนโครงการ ( Project Planning ) , การก่อสร้างและติดตัMงอุปกรณ์ ( Construction, installation ), การตรวจวดั
การใชง้านไดข้องหอ้งสะอาดและการรับรองผล ( Validation, Certification ) ภายหลงัการปรับยกระดบัชัMน  และยงัจะไดก้ล่าวถึงการ
ประหยดัพลงังานสาํหรับหอ้งสะอาด ทัMงในส่วนท̀ีเก̀ียวขอ้งกบัการไหลเวยีนของอากาศ ( Air Circulation ) และการจดัการอุณหภูมิอากาศ        
(Air Temperature Treatment ) ทัMงนีM  การสมัมนานีM มุ่งหวงัท̀ีจะสร้างพืMนฐานความรู้ เร̀ืองหอ้งสะอาดไดดี้ในระดบัหน̀ึง ซ̀ึงจะเป็นประโยชน์กบั
ผูใ้ชง้านและผูดู้แลหอ้งสะอาดในการนาํไปใชป้ฏิบติังานและการกาํหนดเกณฑ ์สาํหรับการปรับยกระดบัชัMนหอ้งสะอาด 
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tu.30 – t9.00 น. 
09.00 - 09.10 น. 

09.10 - 10.30 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด   โดย... ดร.เชิดพนัธ์ วทูิราภรณ์ นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-การปรับยกระดบัชัMนหอ้งสะอาดในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และการก่อสร้างหอ้งสะอาด 
วทิยากร:  คุณพจน์   หมู่รอด -SENIOR MANAGER, DESIGN DEPARTMENT   
                 บริษทั ไทคิชา (ประเทศไทย) จาํกดั 

10.30 – 10.40 น. 

10.40 - 12.00น. 
พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-การปรับยกระดบัชัMนหอ้งสะอาด ในอุตสาหกรรมยาและไบโอเทคโนโลย,ี การตรวจวดัการใชง้านไดข้อง
หอ้งสะอาดและการรับรองผลภายหลงัการปรับยกระดบัชัMน 
วทิยากร:   คุณถกล   ชยัวฒิุกลุ - กรรมการบริษทั – ผูจ้ดัการโครงการ 
                  บริษทั เทลสตาร์ โซลูชัน̀ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00- 14.45 น. -การประหยดัการใชพ้ลงังานของระบบปรับอากาศในหอ้งสะอาดดว้ย Swit System 

-Energy Saving for Cleanroom by Air Circulation (Swit system)  
วทิยากรญ̀ีปุ่น พร้อมการแปลภาษาไทย , บริษทั ไทยทากาซาโก จาํกดั   

m4.45 – m5.00 น. 

15.00 – 16:15 น. 
 
 

m6.15 – 16.50 น. 

m~.50- 17.00 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

การประหยดัพลงังานและลดตน้ทุนโดยรวม สาํหรับหอ้งสะอาด จากการเลือกใชแ้ผน่กรองอากาศท̀ี
เหมาะสม 
วทิยากร: คุณชาญเดช   ศิริมหา  Sale Director 
                บริษทั แคมฟิล (ประเทศไทย) จาํกดั 
ถาม-ตอบ 

พิธีปิด  โดย..คุณเผชิญ   แสงบุษราคมั  President ASHRAE Thailand Chapter  
 

--------------------------------------------------------------- 
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ช̀ือ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ท̀ีอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ     

E-mail              

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

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี) 

อตัราค่าลงทะเบียน            ชําระเงินภายในวันที) 11 พค. -R  ชําระเงินหลงัวันที) 11 พค. -R 
�สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                2,140    บาท    2,568  บาท  
�บุคคลทัว̀ไป                                                     2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรท̀ีจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ� การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ̀ิม�% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายท̀ีตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท̀ีจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านท̀ีชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัว̀ไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ� สมคัรสมาชิกสมาคมฯ m ปี (มลูค่า �tt บาท)ไดฟ้รีทนัที  ดาวน์

โหลดใบสมคัรไดท̀ี้www.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปท̀ี E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใชสิ้ทธิ� ได้
ภายในวนัท̀ีจดักิจกรรมเท่านัMน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิ� ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าท̀ีในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน̀ืองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน̀ืองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเน̀ืองได ้

5. กรณีท̀ีสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัว̀ไปมาแทนในวนังาน ผูท̀ี้มาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพ̀ิมในอตัราบุคคลทัว̀ไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดท̀ี้ คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. tl-�mu-�mm� , tl-�mu-�ml� 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ท̀ีทาํการสมาคมฯ  
� เช็คส̀ังจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขท̀ีบญัชี  ~�� - l - mt��� – ~ 

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


