
 
 

การอบรมเรือ่ง   
การตรวจสอบภาชนะรบัความดนัหลงัจากเริม่ใชง้าน  รุน่ที ่4 

ระหวา่งวนัที ่ 8-10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 (ศกุร์-อาทติย์) 
ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า หมอ้น ้าและภาชนะรบัความดนั ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ รว่มกบั สมาคมหมอ้น ้าและภาชนะรบัความดนัไทย 
 

หลกัการและเหตุผล 
ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกล ั่นน ้ามนั หรืออุตสาหกรรมการผลติอืน่ ๆ ภาชนะรบั

ความดนัถือวา่เป็นอุปกรณ์ส าคญัในกระบวนการผลติทีอ่อกแบบใหใ้ชง้านภายใตค้วามดนัและอุณหภูมหิน่ึงๆ จาก
แหลง่ความรอ้นภายในหรือภายนอก สามารถสนบัสนุนการด าเนินกจิการตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ดว้ย
ความดนัใชง้านทีสู่งและสารท างานทีอ่นัตรายทีอ่ยูภ่ายใน ท าใหอุ้บตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ยอ่มสง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม หรือตอ่เศรษฐกจิของประเทศได ้ดงันัน้ภาชนะรบัความดนัจงึตอ้งถูกก ากบัดว้ย
มาตรฐานตา่ง ๆ เพือ่ใหก้ารใชง้านในอุตสาหกรรมนัน้เป็นไปไดอ้ยา่งปลอดภยั ต ัง้แต ่การออกแบบ การเลือกใช้
วสัดุ การประเมนิความเสีย่ง กอ่นการสรา้ง การตดิต ัง้ รวมถงึการตรวจสอบระหวา่งการสรา้งและตดิต ัง้ การ
อ านวยการใช ้การดูแลรกัษา การซอ่มแซม การตรวจสอบหลงัการตดิต ัง้และเริม่ใชง้าน ซึง่เน้ือหาของหลกัสูตร
อบรมน้ีจะกลา่วถงึการตรวจสอบหลงัการตดิต ัง้และเริม่ใชง้าน 

การตรวจสอบภาชนะรบัความดนัหลงัจากเริม่ใชง้าน ผูป้ระกอบการและผูต้รวจสอบจ าเป็นตอ้งประเมนิ
ความเสีย่งของภาชนะทีเ่สือ่มสภาพจากการใชง้านมาแลว้ระยะหน่ึงวา่มีความปลอดภยัเพียงพอ สามารถใช้
ตอ่เน่ืองตามระยะเวลาทีก่ าหนด   การประเมนิดงักลา่วอาศยัความรูใ้นการออกแบบความแข็งแรงของโครงสรา้ง 
กลไกความเสียหายหลกัของแตล่ะต าแหน่งเฝ้าระวงัทีก่ าหนด วธิีการตรวจสอบระดบัความเสียหาย รวมถงึการ
ประเมนิอตัราการขยายตวัของความเสียหายนัน้ ความเขา้ใจผลกระทบจากการใชง้านหรือสารท างาน  การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ควบวา่มีสภาพพรอ้มใชต้ามเงือ่นไขทีอ่อกแบบ   หากภาชนะรบัความดนัไดร้บัการซอ่มแซม
หรือดดัแปลง ผูต้รวจสอบตอ้งมีความรูใ้นเรือ่งน้ีอีกดว้ย 

คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า  หมอ้น ้าและภาชนะรบัความดนั  ในคณะกรรมการวชิาการสาขาเครือ่งกล 
วสท. รว่มกบัสมาคมหมอ้น ้าและภาชนะรบัความดนัไทย  เห็นความส าคญัในความปลอดภยัของการใชง้าน
ภาชนะรบัความดนั โดยเฉพาะการตรวจสอบหลงัจากเริม่ใชง้าน จงึก าหนดจดัหลกัสูตรอบรมน้ีขึน้เพือ่ให ้วศิวกร
ควบคุมงาน วศิวกรอ านวยการตดิต ัง้และใชง้าน วศิวกรตรวจสอบ ตลอดจนผูท้ีส่นใจ ไดม้ีความเขา้ใจการ
ตรวจสอบภาชนะรบัความดนัหลงัจากเริม่ใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และอยา่งมีประสทิธภิาพ 

วทิยากรโดย 

 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ปญัญา   ขนัธ์สวุรรณ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณุสเุมธ  เตชาชยันิรนัดร์ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ควอลีเทค 

จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

PDU 27 หน่วย 
 



หมายเหตุ - กรณีเป็นสมาชิกสภาวิศวกรสามารถน าใบเสร็จไปยืน่ขอรับเงินสนบัสนุนค่ใชจ่้ายในการลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนาจาก 

สภาวิศวกรไดไ้ม่เกิน 1,000 บาท/คน/คร้ัง/ปี (หน่ึงพนับาทต่อคนต่อคร้ังต่อปี) 
- กรณีนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตฯ สภาวิศวกรสนบัสนุนค่าใชจ่้ายของผูเ้ขา้อบรมท่ีออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลคนละ 1.000 บาท 

โดยนิติบุคคลสามารถขอรับการสนบัสนุนไดแ้ห่งละไม่เกิน 5 สิทธิ/ปี ทั้งน้ี ผูเ้ขา้อบรมไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสมาชิกสภาวิศวกร 
***โดยสภาวิศวกรจะสนบัสนุนค าใชจ่้ายในการลงทะเบียนเขา้ร่วมการอบรม/ สมัมนาให้กบัสมาชิกภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั"* 

(สอบถามขอ้มูลการใชสิ้ทธ์ิรับเงินสนบัสนุนไดท่ี้สภาวิศวกร www.coe.or.h สายด่วน 1303) 

ก าหนดการ 
 

วนัศกุร์ที ่ 8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 วทิยากรโดย ผศ.ดร.ปญัญา ขนัธ์สุวรรณ  
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 
09:00 – 10:30  Introduction to API 510  
10:30 – 10:45   พกัรบัประทานอาหารวา่ง   
10:45 – 12:00  การค านวณออกแบบภาชนะรบัความดนั  

(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  กลไกความเสียหาย 
14:30 – 14:45  พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
14:45 – 16:00  การประเมนิความเสีย่ง และการประเมนิอายุภาชนะรบัความดนั 

 

วนัเสาร์ที ่ 9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 วทิยากรโดย  คุณสุเมธ เตชาชยันิรนัดร์ 
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 
09:00 – 09:20  องค์ความรู ้และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
09:20 – 10:00  การวางแผนการตรวจสอบ 
10:00 – 10:45   CML / CMM / NDE 
10:45 – 11:00   พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
11:00 – 12:00   การตรวจสอบภายนอกและภายใน 
12:00 – 13:00  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 14:00   การตรวจสอบภายนอกและภายใน (ตอ่) 
14:00 – 14:15   พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
14:15 – 16:00   การประเมนิขอ้มูลการตรวจสอบ 
 

วนัอาทติย์ที ่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 วทิยากรโดย คณุสุเมธ เตชาชยันิรนัดร์ 
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 
09:00 – 10:00   การซอ่มและการดดัแปลง 
10:00 – 10:45   การทดสอบความดนั 
10:45 – 11:00   พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
11:00 – 12:00   ความถีใ่นการตรวจสอบ 
12:00 – 13:00  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 13:45   อุปกรณ์ระบายความดนั 
13:45 – 14:30   บนัทกึและรายงาน 
14:30 – 14:45  พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
14:45 – 15:05   ความปลอดภยัในการตรวจสอบ 
15:05 – 16:00   WPS/PQR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมคัรการอบรมเรือ่ง     
 การตรวจสอบภาชนะรบัความดนัหลงัจากเริม่ใชง้าน  รุน่ที ่4 

                วนัที ่8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ศุกร์-อาทติย์) ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 
    จดัโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า หมอ้น ้าและภาชนะรบัความดนั 

   ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
        รว่มกบั  สมาคมหมอ้น ้า และภาชนะรบัความดนัไทย 
 

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  ...........................................  
  

อตัราค่าลงทะเบียน 
(อตัรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 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 

  

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

การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามอเีมลที่แจง้ไว้ 
 

 

ตดิตอ่สอบถาม 
คณุพรนิชา  รอดชีวะ 
โทร 0-2184-4600-9 ตอ่ 525 
E-mail: pornnicha@eit.or.th  

 
 

mailto:pornnicha@eit.or.th

