
 
 

 
 

โครงการอบรมเรื่อง   การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเร่ิมใช้งาน  รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่  7 - 9 พฤศจิกายน  2562   

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย    คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า หม้อน ้าและภาชนะรับความดัน 
  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
ร่วมกับ  สมาคมหม้อน ้าและภาชนะรับความดันไทย 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่นน ้ามัน หรืออุตสาหกรรมการผลิตอืน่ ๆ ภาชนะรับความดันถอืว่าเป็น

อุปกรณ์ส้าคัญในกระบวนการผลิตที่ออกแบบให้ใช้งานภายใต้ความดันและอณุหภูมิหนึ่งๆ จากแหล่งความร้อนภายในหรือภายนอก 
สามารถสนับสนุนการด้าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยความดันใช้งานที่สูงและสารท้างานที่อันตรายที่อยู่ภายใน ท้า
ให้อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ นย่อมสง่ผลกระทบร้ายแรงต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม หรือต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั นภาชนะรับความ
ดันจึงต้องถูกก้ากับด้วยมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานในอุตสาหกรรมนั นเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ตั งแต่ การออกแบบ การเลือกใช้
วัสดุ การประเมินความเสี่ยง ก่อนการสร้าง การติดตั ง รวมถึงการตรวจสอบระหว่างการสร้างและติดตั ง การอ้านวยการใช้ การดูแล
รักษา การซ่อมแซม การตรวจสอบหลังการติดตั งและเริ่มใช้งาน ซึ่งเนื อหาของหลักสตูรอบรมนี จะกล่าวถึงการตรวจสอบหลังการ
ติดตั งและเริ่มใช้งาน 

การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน ผู้ประกอบการและผูต้รวจสอบจ้าเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของภาชนะ
ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ สามารถใช้ต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก้าหนด   การประเมิน
ดังกล่าวอาศัยความรู้ในการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้าง กลไกความเสียหายหลักของแต่ละต้าแหน่งเฝ้าระวังที่ก้าหนด 
วิธีการตรวจสอบระดับความเสียหาย รวมถึงการประเมินอัตราการขยายตัวของความเสียหายนั น ความเข้าใจผลกระทบจากการใช้งาน
หรือสารท้างาน  การตรวจสอบอุปกรณ์ควบว่ามีสภาพพร้อมใช้ตามเงื่อนไขท่ีออกแบบ   หากภาชนะรับความดันได้รับการซอ่มแซมหรือ
ดัดแปลง ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ในเรื่องนี อีกด้วย 

คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า  หม้อน ้าและภาชนะรับความดัน  ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. ร่วมกับสมาคม
หม้อน ้าและภาชนะรับความดันไทย  เห็นความส้าคัญในความปลอดภัยของการใช้งานภาชนะรับความดัน โดยเฉพาะการตรวจสอบ
หลังจากเริ่มใช้งาน จึงก้าหนดจัดหลักสูตรอบรมนี ขึ นเพือ่ให้ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอ้านวยการติดตั งและใช้งาน วิศวกรตรวจสอบ 
ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเขา้ใจการตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งานได้อย่างถูกต้อง และอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิทยากรโดย 

 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ปัญญา   ขันธ์สุวรรณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 
 
 
 
 
 
 

คุณสุเมธ  เตชาชัยนิรนัดร ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลีเทค จ้ากัด (มหาชน) 

 

PDU 27 หน่วย 
 



ก าหนดการ 
 

วันที่ 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ  
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 
09:00 – 10:30  Introduction to API 510  
10:30 – 10:45  พักรับประทานอาหารว่าง   
10:45 – 12:00  การค้านวณออกแบบภาชนะรับความดัน  

(joint efficiency, static head, thickness, nozzle reinforcement, welding size for 
attachment/opening, fillet welds, and reinforcement calculations) 

12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30   กลไกความเสียหาย 
14:30 – 14:45   พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45 – 16:00   การประเมินความเสี่ยง และการประเมินอายุภาชนะรับความดัน 

 
วันที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วิทยากรโดย  คณุสุเมธ เตชาชัยนริันดร ์
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 
09:00 – 09:20  องค์ความรู้ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
09:20 – 10:00  การวางแผนการตรวจสอบ 
10:00 – 10:45   CML / CMM / NDE 
10:45 – 11:00   พักรับประทานอาหารว่าง 
11:00 – 12:00   การตรวจสอบภายนอกและภายใน 
12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:00   การตรวจสอบภายนอกและภายใน (ต่อ) 
14:00 – 14:15   พักรับประทานอาหารว่าง 
14:15 – 16:00   การประเมินข้อมูลการตรวจสอบ 
 
วันที่ 9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   วิทยากรโดย คณุสุเมธ เตชาชัยนริันดร์ 
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 
09:00 – 10:00   การซ่อมและการดัดแปลง 
10:00 – 10:45   การทดสอบความดัน 
10:45 – 11:00   พักรับประทานอาหารว่าง 
11:00 – 12:00   ความถี่ในการตรวจสอบ 
12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 13:45   อุปกรณ์ระบายความดัน 
13:45 – 14:30   บันทึกและรายงาน 
14:30 – 14:45   พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45 – 15:05   ความปลอดภัยในการตรวจสอบ 
15:05 – 16:00   WPS/PQR 
 



ใบสมัครการอบรมเรื่อง    การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน      รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่  7 - 9 พฤศจิกายน  2562   
เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท. 
จัดโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า หม้อน ้าและภาชนะรับความดัน 

   ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 ร่วมกับ   สมาคมหม้อน ้า และภาชนะรับความดันไทย 
 

หน่วยงาน/บริษทั   ............................................................................................................................................................................  
เลขที่ ...........................  อาคาร................................... หมู่  ................................... ซอย ............................................................. 
ถนน.............................................................................ต าบล/แขวง.............................................................................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................................  รหัส................................................... 
โทรศัพท์ .......................................................................  โทรสาร ............................................................................................... 
ชื่อ-สกุล  ผู้ประสานงานโดย ........ ............................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ...................................................................  E-mail:  ................................................................................................... 
เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................  ส านักงานใหญ่    สาขา .......................................................... 

ขอส ำรองที่นั่งดังรำยชื่อต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกลุ     1)   .....................................................................................................  เลขที่สมาชิก   

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

ค่ำลงทะเบียน  (อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
  สมำชิก วสท. /สมำคมหม้อน้ ำฯ     5,400 บำท/ท่ำน 
  ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ     6,000 บำท/ท่ำน 
  บุคคลทั่วไป       7,500 บำท/ท่ำน 

สิทธิพิเศษ  สมัครอบรมภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562  เข้ำร่วมอบรม 4 ท่ำน ช ำระค่ำลงทะเบียนเพียง  3 ท่ำน 
 

 ข้อปฏิบัติกรณีกำรยกเลิก อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ทั้งในและตำ่งประเทศ และได้ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนก่อนล่วงหน้ำ ดังนี้ 
   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเตม็จ านวน 
   กรณีลูกค้าไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

กำรช ำระเงิน 
เช็ค      สั่งจ่ายในนาม   สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่  045-2-03026-1  
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์            เลขที่  147-4-32388-6 

(กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการช าระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2184-4662) 
 

ติดตอ่สอบถามรายละเอียดไดท้ี่  คุณสุพรรณีย์   แสนภักด ี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538 

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

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

