การอบรมเรื่อง “กรณี ศึกษาอุบตั ิ เหตุท่อก๊าซอุตสากรรมและ

ภาชนะก๊าซรับแรงดันและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง”

PDU 9 หน่วย

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย
สมาคมหม้อน้าและภาชนะรับความดันไทย
ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการระบบไอน้า หม้อน้า และภาชนะรับความ
ดัน ในคณะกรรมการสาขาวิ ศวกรรมเครื่องกล วสท.
*************************************************************************************************

หลักการและเหตุผล
ความเข้าใจในเรื่องท่อก๊าซอุตสาหกรรม และภาชนะก๊าซรับแรงดันเป็ นเรื่องสาคัญมาก ปั จจุบนั ก๊าซอุตสาหกรรม เช่น
ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน โฮโดรเจน ฮีเลียม คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อะเซทิลนี ทัง้ ในสถานะก๊าซและของเหลว ได้ถูกนามาใช้อย่าง
แพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ซึง่ หาซือ้ ได้ทวไปและใช้
ั่
แพร่หลายในชีวติ ประจาวัน เช่น งานติดตัง้ แอร์ งานตัดเชื่อมต่ าง ๆ โรงพยาบาล
โรงงานอาหารแช่แข็ง ห้องแล็บ ใช้ผสมน้าอัดลม เบียร์ บรรจุลูกโป่ ง ดังนัน้ ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการเลือกภาชนะทีเ่ หมาะสม
การใช้งาน การออกแบบระบบ คุณสมบัตดิ า้ นความปลอดภัย ข้อควรระวัง ข้อกาหนดเบื้องต้น กฎหมายต่าง ๆ มาตรฐานการออกแบบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง แผนฉุกเฉินเบื้องต้น เพือ่ ทีจ่ ะสามารถวางแผนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการในกรณีการเกิดอุบตั เิ หตุ
ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
สมาคมหม้อน้ าและภาชนะรับความดันไทย เล็งเห็นถึงความสาคัญของความรูท้ เ่ี กีย่ วกับท่อก๊าซอุตสาหกรรม และภาชนะก๊าซ
รับแรงดัน จึงจัดหลักสูตรนี้ขน้ึ เพื่อให้ ผู้บริหาร ผูป้ ระกอบการ วิศวกร ผูอ้ อกแบบ ผูใ้ ช้งาน เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย นักวิชาการ และ
ผูส้ นใจทัวไป
่ ได้มคี วามเข้าใจในหลักการ ความรูท้ ส่ี าคัญและข้อกาหนดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับท่อก๊าซอุตสาหกรรมและภาชนะก๊าซรับ
แรงดันเพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เจาะลึกกรณีศกึ ษาอุบตั เิ หตุเกีย่ วกับท่อก๊าซอุตสาหกรรม ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. เพื่อ ให้เข้าใจถึงข้อ กาหนดทางด้านวิศวกรรม การเลือ กออกแบบและเลือ กใช้ ข้อ ควรระวัง อันตรายต่ างๆ และ
มาตรฐานความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วกับก๊าซอุตสาหกรรม
3. เพือ่ ให้เข้าใจถึงกฎหมาย ข้อกาหนดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับก๊าซอุตสาหกรรม
4. เพือ่ เผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรูจ้ ากวิทยากรไปสูผ่ เู้ ข้าร่วมการอบรม

กาหนดการ
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
บรรยายหัวข้อ
• ความรูเ้ กีย่ วกับท่อก๊าซอุตสาหกรรมและภาชนะก๊าซรับแรงดัน กฎหมาย และข้อกาหนดต่าง ๆ
• ความรูเ้ กีย่ วกับก๊าซอุตสาหกรรม - ความปลอดภัย อันตราย ข้อควรระวัง
แผนงานด้านความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน
• การบรรจุและตรวจสอบ ซ่อมบารุงท่อก๊าซและภาชนะก๊าซรับแรงดัน
• กรณีศกึ ษาจากอุบตั เิ หตุต่างๆ

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเรื่อง

“กรณี ศึกษาอุบตั ิ เหตุท่อก๊าซอุตสากรรมและภาชนะก๊าซรับแรงดันและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง”
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
ทีอ่ ยู่ (หน่วยงาน/บริษทั )................................................................................................................................................................
เลขที่ ...................... หมู่ท่ี.............................. อาคาร .................................................. ซอย .....................................................
ถนน ........................................... ตาบล/แขวง .................................................อาเภอ/เขต .............................................................
จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .............................................................
โทรสาร ..................................................................................... E-mail : ......................................................................................
ผูป้ ระสานงานโดย .................................................................... โทรศัพท์ ....................................................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ..............................................................  สานักงานใหญ่  สาขา ...................................................

สมัครและสารองรายชื่อได้ที่
แผนทีก่ ารเดินทาง

อัตราค่าลงทะเบียน
 สมาชิก สมาคมหม้อน้าฯ
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัวไป
่

2,000
2,500
3,500

บาท/ท่าน
บาท/ท่าน
บาท/ท่าน

(อัตรานี้รวม ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย)

การชาระเงิ น
โอนเงิ น

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมหม้อน้าและภาชนะรับความดันไทย
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่ 254-206-0827
หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุช่อื ผูเ้ ข้าอบรมทีอ่ ยู่ในการออกใบเสร็จส่ง
มาที่ Email มาที่ thaiboilerorg@gmail.com

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ มติ ดต่อ
นางสาวธิ ดา บุญเกิ ด Tel: 061-449-0555
E-mail: thaiboilerorg@gmail.com

