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การอบรมเรือ่ง การประเมนิอายกุารใช้งานที่เหลือของภาชนะรบัความดนั 
ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จดัโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า หม้อน ้า และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 
รว่มกบั   สมาคมหม้อน ้าและภาชนะรับความดันไทย 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ภาชนะรับความดัน (Pressure vessel) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและใช้งานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และ
อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น Blowdown Tank, Compressed Air Receiver Tank, Compressed Natural Gas Tank 
เป็นต้น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยจึงได้ออกมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับความดันใน
โรงงานไว้ด้วย ก้าหนดให้มีการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานต้องจัดท้าและด้าเนินการตามแผนบ้ารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั งเช่นเดียวกับหม้อน ้า จึงมีความจ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
การออกแบบ การตรวจสอบ การใช้งานและการซ่อม ป้องกันแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ รวมถึงป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะท้าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ ทั งนี ไม่รวมถึงถังลม และถังแก๊ส 
 

วตัถปุระสงค ์ 1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการออกแบบเบื องต้น และการก้าหนดวิธีการตรวจสอบ 

   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ลักษณะความเสียหาย และประเมินอายุที่เหลือจากลักษณะความเสียหายและผลการตรวจสอบ  
3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถก้าหนดวิธีการซ่อม การป้องกันและแก้ไขให้ถังภาชนะรับความดันสามารถใช้งานตลอดอายุการออกแบบ  
 หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน อีกทั งยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้หากการประเมินพบว่ายังมีค่าความเผ่ือด้านความแข็งแรงเพียงพอ 
4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมน้ากรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้ 

วทิยากรโดย นาย สายณัห ์ปานซงั  การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย  
    นายกรณเสฎฐ ์ ปติิอรยิะนนัท์  บรษิทั ไออารพ์ซีี จา้กดั (มหาชน) 
    นาย สหเทพ จอ้ยประดษิฐ์  การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย   

   

ก้าหนดการ 
วนัศกุรท์ี่ 23 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
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09.00–12.00 น. แนวทางการออกแบบภาชนะรับความดันเบื องต้น 13.00–16.00 น. ลักษณะความเสยีหายของภาชนะรับความดัน 
วนัเสารท์ี ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2562  
09.00–12.00 น. วิธีการตรวจสอบภาชนะรับความดัน 13.00–16.00 น. การประเมินอายุที่เหลือภาชนะรับความดัน 
วนัอาทติยท์ี ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2562  
09.00–12.00 น. วิธีการซ่อมและปรับปรุงภาชนะรับความดัน 
 

13.00–14.30 น. กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
14.30–16.00 น. กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมทั่วไป 

 
 

PDU 27 หน่วย 



-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง 
การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน  รุ่นที่ 6 

ระหว่างวันที่  23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท. 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า  หม้อน ้า และภาชนะรับความดัน วสท. 

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน ้าและภาชนะรับความดันไทย 
 

 

ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิัท) .........................................................................   

เลขที ่.......... หมู่ที ่.............. อาคาร  .......................  ซอย   .......................  

ถนน .................... ต าบล/แขวง ..................... อ าเภอ/เขต ...........................  

จังหวัด ....................  รหสัไปรษณยี ์.................... โทรศัพท ์............................  

โทรสาร ....................................... E-mail : ......................................  

ผู้ประสานงานโดย ..............................  โทรศพัท ์  ......................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี ...........................   ส านกังานใหญ่    สาขา ....................  
 

ขอส ารองรายชื่อเขา้รว่มอบรมดงัต่อไปนี้ (กรุณาเขียนชือ่-นามสกลุตัวบรรจง เพือ่ความถกูต้องของวฒุิบตัร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ......................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ......................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

3)  ชื่อ – นามสกลุ   ......................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ าฯ     5,400 บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     6,000 บาท/ท่าน 
  บุคคลท่ัวไป       7,500 บาท/ท่าน 

***ฟรี สมาชกิ วสท. 1 ปี ส าหรับท่านทีช่ าระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทั่วไป  
ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ใบสมคัรสมาชิกไดท้ี่  www.eit.or.th และยื่นเอกสารในวันอบรมเท่านั้น*** 

 
การช าระเงินโดย 
โอนเงนิ     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ ์          เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส์  เลขที่ 162-0-09914-4 

กรณโีอนเงินเขา้บญัชธีนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พรอ้มระบุชือ่ผูเ้ขา้อบรมทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จ 
ส่งมาทีแ่ฟกซ ์0-2184-4662 หรือถ่ายรปูใบโอนแลว้สง่ Email มาที่ supannee@eit.or.th 

 
 

ติดตอ่สอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่คุณสุพรรณีย ์ แสนภกัด ี  โทร  0-2184-4600-9  ตอ่ 538   
E-mail: supannee@eit.or.th   หรอื www.eit.or.th  

mailto:supannee@eit.or.th
http://www.eit.or.th/

