
โครงการศึกษาและดูงาน  การผลิตหม้อน ้าที่ได้มาตรฐาน 

ณ  บริษัท เจตาแบค  จ ากัด  (มหาชน)  โรงงานสาขาบางพลี  จ.สมุทรปราการ 
ในวันพฤหัสบดีที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน  า หม้อน  า และภาชนะรับความดัน  วสท.  
ร่วมกับ สมาคมหม้อน  า และภาชนะรับความดันไทย 
 

หลักการและเหตุผล             
 ในอดีตประเทศไทยมีเหตุการณ์หม้อน  าระเบิดเกิดขึ นบ่อยครั ง ท าอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก  
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงพยายามผลักดันให้ผู้ผลิตหม้อน  าในประเทศไทยสามารถ ออกแบบ และผลิต
หม้อน  าได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะท าให้อุบัติเหตุหม้อน  าระเบิดลดลงได้ 
 การผลิตหม้อน  าสามารถออกแบบ และผลิตได้หลายมาตรฐานเช่น ASME,EN,JIS ฯลฯ  ซึ่งมีหลักการทางวิศวกรรมที่ดีท าให้
หม้อน  าสามารถเดินเคร่ืองใช้งานได้ปลอดภัย ทั งยังมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย 
 คณะอนุกรรมการระบบไอน  า หม้อน  า และภาชนะรับความดัน วสท. มีความเห็นว่า บริษัท เจตาแบค จ ากัด เป็นหนึ่งในหลาย 
ๆ บริษัท ฯ ในประเทศที่มีความสามารถออกแบบ และผลิตหม้อน  าที่ได้มาตรฐาน ตามเจตารมย์ของศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย,กรม
โรงงานอุตสาหกรรม 
 จึงเห็นสมควรที่จะจัดให้เจ้าของกจิการ,วิศวกร และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าเย่ียมชม และศึกษางานเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของ
กิจการสามารถเลือกซื อหม้อน  าทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นองค์ความรู้แก่วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป 
 
วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาวิธีการออกแบบหม้อน  าตามมาตรฐานสากล  2. ศึกษาวิธีการผลิตหม้อน  าตามมาตรฐานสากล 
3. รู้และเข้าใจปัญหาของการพัฒนาโรงงานผลิตหม้อน  าจนได้มาตรฐาน     4. แนวทางในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ AEC 
ผลที่คาดว่าผู้เข้าเย่ียมชมจะไดร้บั 
1.  เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหม้อน  าโดยรวม 2. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตหม้อน  าที่ได้มาตรฐาน 
3.  น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้งานในชีวิตจริง  4. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ต่อเพื่อนร่วมงาน, นักศึกษาและผู้สนใจทัว่ไป 
 

ก าหนดการ              
07.00 น.   ลงทะเบียน ชั น 1 อาคาร วสท.   
07.45 น.   ลงทะเบียนออกเดินทาง โดยรถตู้ วสท. 
   (เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว ลงทะเบียน ณ โรงงาน บริษัท เจตาแบค จ ากัด (มหาชน) เวลา  09.20 น.) 
09.30 น.   ถึงโรงงาน บริษัท เจตาแบค จ ากัด 
09.30 -  10.00 น.  รับประทานอาหารว่าง  
   ผู้บริหารระดับสูง  บริษัท เจาตาแบค   กล่าวต้อนรับ และแนะน าทีมงาน 
10.00 – 12.00 น.  บรรยายในหัวข้อต่อไปนี  

1. Boiler Design Concept 
2. การผลิตและการควบคุมคุณภาพ 

 วัสดุ      
 งานเช่ือม 
 การควบคุมภายในขบวนการผลิต  
 การทดสอบโดยไม่ท าลาย (NDE) 

3. Manufacturing Data Report 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  เย่ียมชมขบวนการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพ 
14.30 – 15.00 น.  ถามตอบ 
15.00 น.   กล่าวปิดงาน และร่วมถ่ายภาพ  และเดินทางกลับ 



-ใบสมัคร-    โครงการศึกษาและดูงาน   การผลิตหม้อน ้าที่ได้มาตรฐาน 
 ในวันพฤหัสบดีที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 ณ บริษัท เจตาแบค  จ ากัด (มหาชน)   โรงงานสาขาบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน  า หม้อน  า และภาชนะรับความดัน  วสท. 
ร่วมกับ สมาคมหม้อน  า และภาชนะรับความดันไทย 

 
 

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

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

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

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

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

ผู้ประสานงานโดย ...............................  โทรศพัท์   ......................................  

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

ขอส ำรองรำยช่ือเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนชือ่-นามสกลุตวับรรจง เพื่อความถกูตอ้งของวุฒบิัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ...................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ..............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ...................................  

 

อัตรำค่ำลงทะเบียน 
(อัตรำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%, ค่ำอำหำรกลำงวัน, อำหำรว่ำง, เอกสำรประกอบบรรยำย และ วสท.ได้รับกำรยกเว้นภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%) 

 สมาชิก วสท./สมาคมหม้อน  าฯ     1,200 บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ/บุคคลท่ัวไป   1,800 บาท/ท่าน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรช ำระเงินโดย 
โอนเงนิ     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ ์            เลขที่  147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าสัมมนา ที่อยู่ในการออกใบเสร็จส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   คุณสุพรรณีย์  แสนภักดี 

โทร 0-2184-4600-9  ต่อ 538   

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