
 

การอบรมเรื่อง  การประเมินอายุการใชงานท่ีเหลือของภาชนะรับความดัน  รุนที ่ 5 

ระหวางวันที ่ 14 – 16 มิถุนายน  2561 

ณ  หองประชุม  อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา หมอน้ํา และภาชนะรับความดัน 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

รวมกับ  สมาคมหมอน้ําและภาชนะรับความดันไทย   

หลักการและเหตุผล 

 ภาชนะรับความดัน (Pressure vessel) เปนอุปกรณที่ถูกออกแบบและใชงานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  และ

อุตสาหกรรมทั่วไป เชน Blowdown Tank, Autoclave, Retort และ Reactor เปนตน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหความสนใจในเรื่องความ

ปลอดภัยจึงไดออกมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับความดันในโรงงานไวดวย กําหนดใหมีการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย 

รวมถึงการใชงานตองจัดทําและดําเนินการตามแผนบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ

บอยครั้งเชนเดียวกับหมอน้ํา จึงมีความจําเปนตองมีความรูความเขาใจการออกแบบ การตรวจสอบ การใชงานและการซอม ปองกันแกไขกอนที่

จะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบตอการใชงานในระบบ รวมถึงปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคล ทรัพยสินและ

สิ่งแวดลอมได ทั้งน้ีไมรวมถึงถังลม และถังแกส 
 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจแนวทางการออกแบบเบื้องตน และการกําหนดวธิกีารตรวจสอบ 

2.  เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหลักษณะความเสียหาย และประเมินอายทุี่เหลือจากลักษณะความเสียหายและผลการตรวจสอบ  

3.  เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถกําหนดวธิกีารซอม การปองกันและแกไขใหถังภาชนะรับความดันสามารถใชงานตลอดอายุการออกแบบ  

 หรือปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใชงาน อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใชงานไดหากการประเมินพบวายังมีคาความเผื่อ 

 ดานความแข็งแรงเพียงพอ 

4.  เพ่ือใหผูเขาอบรมนํากรณีศึกษาไปประยุกตใชงานได 
 

กําหนดการ 

วันพฤหัสบดทีี่ 14  มิถุนายน  2561 
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09.00–12.00 น. แนวทางการออกแบบภาชนะรับความดัน
เบ้ืองตน 

13.00 – 16.00 น.  ลักษณะความเสียหายของภาชนะรับความดัน 
 

วันศุกรท่ี 15 มิถุนายน  2561  
09.00–12.00 น. วิธกีารตรวจสอบภาชนะรับความดัน 
 

13.00 – 16.00 น. การประเมินอายุที่เหลือภาชนะรับความดัน 
 

วันเสารท่ี 16 มิถุนายน 2561  
09.00–12.00 น. วิธกีารซอมและปรับปรุงภาชนะรบัความดัน 
 

13.00 – 14.30 กรณีศึกษาการประเมินอายุ จาก
อุตสาหกรรมปโตรเคม ี

14.30 – 16.00 กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรม
ทั่วไป 

  
 

วิทยากรโดย นายสหเทพ  จอยประดิษฐ 

  กองหมอน้ํา  ฝายบํารุงรักษาเครื่องกล 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

   

   



-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง    

การประเมินอายุการใชงานที่เหลือของภาชนะรับความดัน  รุนท่ี 5 

ระหวางวันที ่ 14 – 16 มิถุนายน  2561   ณ  หองประชุม  อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา  หมอน้ํา และภาชนะรับความดัน วสท.     

รวมกับ  สมาคมหมอน้ําและภาชนะรับความดันไทย    
 

หนวยงาน/บรษิัท   ...........................................................................................................................................................................  
เลขที่ ...........................  อาคาร................................... หมู  ................................... ซอย .......................................................... 
ถนน.............................................................................ตําบล/แขวง............................................................................................ 
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................................  รหสั................................................. 
โทรศัพท .........................................................................  โทรสาร ............................................................................................ 
ชื่อ-สกุล  ผูประสานงานโดย ........ ............................................................................................................................................ 
โทรศัพท ...................................................................  E-mail:  ................................................................................................. 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..................................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  ........................................  

ขอสํารองที่นั่งดังรายชื่อตอไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 
ชื่อ-นามสกลุ     1)   ...................................................................................................... .......  เลขที่สมาชิก .............................. 

2) ............................................................................................................  เลขที่สมาชิก .............................. 
 

อัตราคาลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท. /สมาคมหมอน้ําฯ     5,400 บาท/ทาน 
  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     6,000 บาท/ทาน 
  บุคคลทั่วไป       7,500 บาท/ทาน 

 

หมายเหต ุ  

1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 7%    อาหารวาง  อาหารกลางวนั  และเอกสารประกอบการบรรยาย 

2. วสท. ไดรบัการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

3. ทานที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.  
 ฟรี 1 ป  (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่  www.eit.or.th )  พรอมยืน่ในวันอบรมเทานั้น 
4.    ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบนัทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง (PDU)    27  หนวย 

 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้ 

  กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน 

  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 

- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คนืเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน 

- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คนืเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 
 

การชําระเงินโดย 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ           เลขที่ 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส เลขที่ 162-0-09914-4 
กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชําระเงินมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 

 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่   คุณสุพรรณีย  แสนภักดี   โทร  0-2184-4600-9  ตอ 538   

E-mail: supannee@eit.or.th   หรือ www.eit.or.th  


