
การอบรมเรื่อง  
การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย กรมธุรกจิพลังงาน กระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 1 
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566  

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หลักการและวัตถุประสงค์ของการอบรม 

ใช้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานและบริษัทตรวจสอบและทดสอบ 
พิจารณาออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบและตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งาน
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตเลียมเหลว ครบวาระการใช้งานของสถานีบริการ สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน และช่างทดสอบ ช่างซ่อมบำรุงและผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

กำหนดการอบรม 
วันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 - 16.00 น. - กฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐาน 

- หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตเลียมเหลว 
- การทดสอบและตรวจสอบด้วยกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม (Nondestructive examination) ของถังเก็บ 
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

16:00 – 16:30 น. ถาม – ตอบ ข้อสงสัย 
ทำแบบทดสอบหลังอบรม 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.  
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 

วิทยากรอบรม 
นายพิชญุตม์  ปวารณา • สามัญวิศกรเครื่องกล 

• อนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ใน
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 

 

รูปภาพประกอบ 
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-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง  

การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 1 

วันที ่29 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

        จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์  
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) .....................................................................................................................................................................  

เลขที่ ...................... หมู่ที่ ............................. อาคาร  ................................................  ซอย   ...............................................................  
ถนน .......................................... ตำบล/แขวง .............................................. อำเภอ/เขต .....................................................................  
จังหวัด ..........................................  รหัสไปรษณีย์ ......................................... โทรศัพท์ ......................................................................  
โทรสาร .................................................................................. E-mail : ..............................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ................................................................  โทรศัพท์   ............................................................................................  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ..........................................................    สำนักงานใหญ่    สาขา  ......................................................  
 

ขอสำรองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกุล   .................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ..........................................................  
2)  ชื่อ – นามสกุล   .................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ..........................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% อาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารการบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

    สมาชิก วสท.     2,500  บาท/ท่าน 
 บุคคลทั่วไป    3,000  บาท/ท่าน 

**พิเศษ สมัครอบรมคู่กับหลักสูตร "การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ"  30 เม.ย. 66  
ลดทันที 500 บาท**  

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน 
2. กรณลีูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 

- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน  
- 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 ไม่คืนค่าลงทะเบยีน 

การชำระเงิน 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

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

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเงินเข้าบญัชีธนาคาร  กรณุาส่งหลักฐานการชำระเงิน  ส่งมาที่ E-Mail : saranrat@eit.or.th 
ติดต่อสอบถาม หรือสมัครได้ที่   คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น  

                  โทร  0-2184-4600-09 ต่อ 526  โทรสาร  0-2184-4662  E-mail: saranrat@eit.or.th  www.eit.or.th          

PDU 12 หน่วย สแกน QR Code  
เพื่อสมัครอบรม 

 

 

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

