
 

 

 

 

โครงการอบรมเรื่อง   การตรวจสอบภาชนะรบัความดนัหลงัจากเร่ิมใช้งาน  รุ่นท่ี 2 
ระหว่างวนัท่ี  2-4 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย    คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา หมอ้น้ําและภาชนะรบัความดนั 

  ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

ร่วมกบั  สมาคมหมอ้น้ําและภาชนะรบัความดนัไทย 

 
 

 

หลกัการและเหตุผล 

ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี อุตสาหกรรมการกลัน่น้ํามนั หรอือุตสาหกรรมการผลติอืน่ ๆ ภาชนะรบัความดนัถอืว่าเป็น

อุปกรณ์สาํคญัในกระบวนการผลติทีอ่อกแบบใหใ้ชง้านภายใต้ความดนัและอุณหภูมหิน่ึงๆ จากแหล่งความรอ้นภายในหรอืภายนอก 

สามารถสนับสนุนการดําเนินกจิการตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ ดว้ยความดนัใชง้านทีสู่งและสารทํางานทีอ่นัตรายทีอ่ยู่

ภายใน ทําใหอุ้บตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ย่อมส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อภาคอตุสาหกรรมโดยรวม หรอืต่อเศรษฐกจิของประเทศได ้ ดงันัน้

ภาชนะรบัความดนัจงึต้องถูกกํากบัดว้ยมาตรฐานต่าง ๆ เพือ่ใหก้ารใชง้านในอุตสาหกรรมนัน้เป็นไปไดอ้ย่างปลอดภยั ตัง้แต่ การ

ออกแบบ การเลอืกใชว้สัดุ การประเมนิความเสีย่ง ก่อนการสรา้ง การตดิตัง้ รวมถงึการตรวจสอบระหว่างการสรา้งและตดิตัง้ การ

อํานวยการใช ้ การดแูลรกัษา การซ่อมแซม การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้และเริม่ใชง้าน ซึ่งเน้ือหาของหลกัสูตรอบรมน้ีจะกล่าวถงึ

การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้และเริม่ใชง้าน 

การตรวจสอบภาชนะรบัความดนัหลงัจากเริม่ใชง้าน ผูป้ระกอบการและผูต้รวจสอบจําเป็นต้องประเมนิความเสีย่งของ

ภาชนะทีเ่สื่อมสภาพจากการใชง้านมาแลว้ระยะหน่ึงว่ามคีวามปลอดภยัเพยีงพอ สามารถใชต้่อเน่ืองตามระยะเวลาทีกํ่าหนด   การ

ประเมนิดงักล่าวอาศยัความรูใ้นการออกแบบความแขง็แรงของโครงสรา้ง กลไกความเสยีหายหลกัของแต่ละตําแหน่งเฝ้าระวงัที่

กําหนด วธิกีารตรวจสอบระดบัความเสยีหาย รวมถงึการประเมนิอตัราการขยายตวัของความเสยีหายนัน้ ความเขา้ใจผลกระทบ

จากการใชง้านหรอืสารทาํงาน  การตรวจสอบอปุกรณ์ควบว่ามสีภาพพรอ้มใชต้ามเงือ่นไขทีอ่อกแบบ   หากภาชนะรบัความดนั

ไดร้บัการซ่อมแซมหรอืดดัแปลง ผูต้รวจสอบต้องมคีวามรูใ้นเรื่องน้ีอกีดว้ย 

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา  หมอ้น้ําและภาชนะรบัความดนั  ในคณะกรรมการวชิาการสาขาเครื่องกล วสท. ร่วมกบั

สมาคมหมอ้น้ําและภาชนะรบัความดนัไทย  เหน็ความสําคญัในความปลอดภยัของการใชง้านภาชนะรบัความดนั โดยเฉพาะการ

ตรวจสอบหลงัจากเริม่ใชง้าน จงึกําหนดจดัหลกัสูตรอบรมน้ีขึน้เพื่อให ้ วศิวกรควบคุมงาน วศิวกรอํานวยการตดิตัง้และใชง้าน 

วศิวกรตรวจสอบ ตลอดจนผูท้ีส่นใจ ไดม้คีวามเขา้ใจการตรวจสอบภาชนะรบัความดนัหลงัจากเริม่ใชง้านไดอ้ยา่งถกูต้อง และอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
 

PDU 27 หน่วย 

 



 
วิทยากรโดย 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ปัญญา   ขนัธ์สุวรรณ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณุสุเมธ  เตชาชยันิรนัดร ์

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ควอลเีทค จํากดั (มหาชน) 
 
 

กาํหนดการ 

 
วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญญา ขนัธ์สุวรรณ  

08.30 – 09.00  ลงทะเบยีน 

09:00 – 10:30  Introduction to API 510  

10:30 – 10:45  พกัรบัประทานอาหารว่าง   

10:45 – 12:00  การคํานวณออกแบบภาชนะรบัความดนั  

(joint efficiency, static head, thickness, nozzle reinforcement, welding size for 

attachment/opening, fillet welds, and reinforcement calculations) 

12:00 – 13:00  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 14:30   กลไกความเสยีหาย 

14:30 – 14:45   พกัรบัประทานอาหารว่าง 

14:45 – 16:00   การประเมนิความเสีย่ง และการประเมนิอายุภาชนะรบัความดนั 

 

วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วิทยากรโดย  คณุสุเมธ เตชาชยันิรนัดร์ 

08.30 – 09.00  ลงทะเบยีน 

09:00 – 09:20  องคค์วามรู ้และมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

09:20 – 10:00  การวางแผนการตรวจสอบ 

10:00 – 10:45   CML / CMM / NDE 

10:45 – 11:00   พกัรบัประทานอาหารว่าง 

11:00 – 12:00   การตรวจสอบภายนอกและภายใน 

12:00 – 13:00  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 14:00   การตรวจสอบภายนอกและภายใน (ต่อ) 

14:00 – 14:15   พกัรบัประทานอาหารว่าง 



14:15 – 16:00   การประเมนิขอ้มูลการตรวจสอบ 

 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   วิทยากรโดย คณุสุเมธ เตชาชยันิรนัดร ์

08.30 – 09.00  ลงทะเบยีน 

09:00 – 10:00   การซ่อมและการดดัแปลง 

10:00 – 10:45   การทดสอบความดนั 

10:45 – 11:00   พกัรบัประทานอาหารว่าง 

11:00 – 12:00   ความถี่ในการตรวจสอบ 

12:00 – 13:00  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 13:45   อุปกรณ์ระบายความดนั 

13:45 – 14:30   บนัทกึและรายงาน 

14:30 – 14:45   พกัรบัประทานอาหารว่าง 

14:45 – 15:05   ความปลอดภยัในการตรวจสอบ 

15:05 – 16:00   WPS/PQR 

 



ใบสมคัรการอบรมเรื่อง    การตรวจสอบภาชนะรบัความดนัหลงัจากเร่ิมใช้งาน      รุ่นท่ี 

2 

ระหว่างวนัท่ี  1 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ  หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จดัโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา หมอ้น้ําและภาชนะรบัความดนั 

   ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 ร่วมกบั   สมาคมหมอ้น้ํา และภาชนะรบัความดนัไทย 

 
หน่วยงาน/บริษัท   ............................................................................................................................................................................  

เลขท่ี ...........................  อาคาร................................... หมู่  ................................... ซอย ............................................................. 

ถนน.............................................................................ตำบล/แขวง.............................................................................................. 

อำเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................................  รหัส................................................... 

โทรศัพท์ .......................................................................  โทรสาร ............................................................................................... 

ช่ือ-สกุล  ผู้ประสานงานโดย ........ ............................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ ...................................................................  E-mail:  ................................................................................................... 

เลขท่ีประจำตัวผู้เสยีภาษ ี..................................................  สำนักงานใหญ ่   สาขา .......................................................... 

ขอสำรองที่น่ังดังรายช่ือตอ่ไปน้ี     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกุล     1)  ......................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก   

 2)   ......................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก  ...........................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  และ วสท. ได้ร ับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ     5,400 บาท/ท่าน 

  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     6,000 บาท/ท่าน 

  บุคคลทั่วไป       7,500 บาท/ท่าน 

สิทธิพเิศษ  สมัครเข้าร่วมอบรม 4 ท่าน จ่ายเพยีง 3 ท่าน 

โดยชําระก่อนวันที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เท่านั ้น 
 

การชำระเงิน 

เช็ค      สั่งจ่ายในนาม   สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

โอนเงิน     เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

  ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี  045-2-03026-1  

  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ ์           เลขท่ี  147-4-32388-6 
(กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชำระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2184-4662) 

 
 



 

   ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ 

   คณุสุพรรณีย ์  แสนภกัด ี

   โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538 

   E-mail: supannee@eit.or.th  

   หรอืสมคัรผ่าน  www.eit.or.th 
 
 

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

