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โครงการอบรมหลักสูตร  “การค านวณออกแบบถังเก็บน้ า คสล.” รุ่นที่ 7 

ระหว่างวันที ่15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักการและเหตผุล 
ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นโครงสร้างที่ใช้กักเก็บน้้าหรือน้้ามันหรือน้้าประเภทอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ สามารถเก็บน้้าได้ปริมาณ
มากๆ ดังนั้นโครงการที่ต้องการน้้าใช้สอยในธุรกิจต่างๆ จ้านวนมาก นิยมสร้างถังไว้ส้าหรับกักเก็บน้้าเพื่อน้าไปใช้ตามต้องการ และ 
ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถสร้างได้ทั้งอยู่บนดินและฝังในดิน  ดังนั้นผู้ออกแบบจ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบแรง
ต่างๆ ที่กระท้าต่อโครงสร้างถังเก็บน้้าเป็นอย่างดี จึงจะสามารถค้านวณออกแบบให้ถังเก็บน้้ามีความปลอดภัยและใช้งานได้         
ตามวัตถุประสงค์ การอบรมในคร้ังนี้เพื่อเสริมหลักการในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้สร้างและผู้ใช้งาน 

วิทยากร 

รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ 

ก าหนดการ 

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 - 10.30 น.   ชนิดและประเภทต่างๆ ของถงัเก็บน้ า คสล. 
 การวิเคราะห์แรงเนื่องจากน้ าชนิดต่างๆ  
 สมมุติฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 - 12.15 น.  การค านวณออกแบบถังเก็บน้ าสี่เหลี่ยมฝังดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปดิ 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.45 น. การค านวณออกแบบถังเก็บน้ าสี่เหลี่ยมวางบนดินชนิดมีฝาปดิและไม่มีฝาปดิ 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 - 16.30 น. การค านวณออกแบบถังเก็บน้ าหอสูง 

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 

08.30 - 10.30 น.   การค านวณออกแบบถังเก็บน้ ากลมวางบนดินชนิดมีฝาปดิและไม่มีฝาปดิ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 - 12.15 น. การค านวณออกแบบถังเก็บน้ ากลมฝังดินชนิดมีฝาปิดและไมม่ีฝาปิด 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.45 น. การค านวณออกแบบถังเก็บน้ าต้านทานแผ่นดินไหว 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

15.00 - 16.30 น. การออกแบบเขียนแบบรายละเอียดเหล็กเสริมต่างๆ เชน่ เหล็กเสริมในผนัง เหล็กเสริมในพื้น 
และเหล็กเสริมบริเวณจุดต่อ เป็นต้น 
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ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

7 ธันวาคม พ.ศ.2561 
ช าระหลัง 

7 ธันวาคม พ.ศ.2561 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 4,500 บาท 5,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,000 บาท 5,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 5,500 บาท 6,000 บาท 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณานา้สง่หลักฐานการชา้ระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน   
 มาที่  Fax No : 0-2184-4597   
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม

โดยมี รายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ้านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืน
เงินให้ท่าน     เต็มจ้านวน 

สิทธิประโยชน ์
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก้าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งก้าหนดให้

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญ

วิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC) 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา้ 3จาก 5 

 

 

 

 

โครงการอบรมหลักสูตร  “การค านวณออกแบบถังเก็บน้ า คสล.” รุ่นที่ 7 
ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ค่าลงทะเบียน 
ช าระก่อน 

7 ธันวาคม พ.ศ.2561 
ช าระหลัง 

7 ธันวาคม พ.ศ.2561 
สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 4,500 บาท 5,000 บาท 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,000 บาท 5,500 บาท 
บุคคลทั่วไป 5,500 บาท 6,000 บาท 

ราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% แล้ว  และ วสท. ไดร้ับการยกเว้นการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  3% 
กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานดูงานท้ังในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดกต็าม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ้านวน 

กรณีทีท่่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลกิการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ้านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็นซึง่ วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นท่ีสิน้สุด 

        (กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง)    ส่งใบสมัครมาที่โทรสาร 0-2184-4597 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.    เลขที่สมาชสิภาวิศวกร   เลขที่ใบ กว.   

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต้าบล/แขวง   อ้าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี :   

ผู้ประสานงาน :   

ส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4597-8 
ผู้ประสานงาน : คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : weena@eit.or.th  
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