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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา 

หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑)  (๕)  และ  (๖)  ของขอ  ๖  ขอ  ๘  และขอ  ๙  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒)  ขอ  ๒  และขอ  ๓  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“หมอน้ํา  (boiler)”  หมายความวา 
(๑) ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําที่มีปริมาณความจุเกิน  ๒  ลิตรข้ึนไป  เมื่อไดรับความรอน

จากการสันดาปของเชื้อเพลิงหรือแหลงพลังงานความรอนอื่น  น้ําจะเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอน้ํา
ภายใตความดันมากกวา  ๑.๕  เทาของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเล  หรือ 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําซ่ึงใชในการผลิตน้ํารอนที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนต้ังแต  ๘  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

“หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน”  หมายความวา  ภาชนะปดที่ภายในบรรจุของเหลว
ซ่ึงมีคุณสมบัติในการรับและถายเทความรอนได  โดยรับความรอนจากการสันดาปของเชื้อเพลิงหรือ
แหลงพลังงานความรอนอื่น  เพื่อนําไปถายเทความรอนใหกับอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนโดยของเหลว
จะไหลเวียนตลอดเวลาเพื่อรับและถายเทความรอนไดอยางตอเนื่อง 

“ภาชนะรับแรงดัน  (pressure vessel)”  หมายความวา 
(๑) ภาชนะปดที่มีความกดดันภายในภาชนะและภายนอกภาชนะแตกตางกันมากกวา   

๑.๕  เทาของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเล  และมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา  ๑๐๓  มิลลิเมตร  
หรือ 

(๒) ถังปฏิกิริยา  (reactor) 
 

หมวด  ๑ 
การออกแบบ  การผลิต  และการตรวจสอบการผลิต 

 
 

ขอ ๓ ผูประกอบกิจการโรงงานผลิต  ประกอบ   ดัดแปลง   หรือสรางหมอน้ําหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน  หรือภาชนะรับแรงดัน  ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบการผลิต 
(๒) จัดทําเอกสารคูมือการใชงาน  การตรวจสอบ  และการบํารุงรักษา  และ 
(๓) จัดทํารายงานขอมูลการผลิต  การตรวจสอบ  และการทดสอบความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ 
ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด  ๒ 
การติดต้ัง 

 

 

ขอ ๔ ผูประกอบกิจการโรงงานที่ใชหมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
หรือภาชนะรับแรงดัน  ตองติดต้ังหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะรับแรงดัน
ที่ไดรับการออกแบบ   การผลิต  และการตรวจสอบการผลิตตามขอ  ๓ 
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หมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  หรือภาชนะรับแรงดันที่ติดต้ังตามวรรคหนึ่ง  
หากนําเขาจากตางประเทศ  ไมวาจะเปนภาชนะใหมหรือภาชนะที่ผานการใชงานแลว  ตองเปนไปตามมาตรฐาน
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๕ หมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  หรือภาชนะรับแรงดันที่ติดต้ัง
เพื่อใชงาน  ตองมีอุปกรณความปลอดภัยตามหลกัเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๖ สถานที่ติดต้ัง  การติดต้ัง  การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดต้ัง  และการเคลื่อนยาย
หมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  หรือภาชนะรับแรงดัน  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ ระบบทอตองไดรับการออกแบบ  การคํานวณ และควบคุมการติดต้ังตามมาตรฐาน 
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยวิศวกรที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๘ โรงงานที่มีการใชหมอน้ํา  ตองติดต้ังอุปกรณหรือเคร่ืองมือที่ใชในการบําบัดหรือ
ปรับสภาพน้ําในระบบหมอน้ํา  หรือปรับสภาพน้ําเขาหมอน้ํา  เพื่อใหน้ํามีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ โรงงานที่มีการติดต้ังหมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะ
รับแรงดัน  ตองจัดทํารายงานขอมูลการติดต้ัง  การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดต้ัง  และการเคลื่อนยาย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด  ๓ 
การใชงาน 

 

 

ขอ ๑๐ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
หรือภาชนะรับแรงดัน  ตองจัดทําและดําเนินการตามแผนการบํารุงรักษาหมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน  หรือภาชนะรับแรงดัน รวมถึงอุปกรณประกอบตาง  ๆ  เพื่อใหสามารถใชงาน 
ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๓๑ 
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ขอ ๑๑ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา  หรือภาชนะรับแรงดัน  ตองใชงานที่ความดัน
ไมเกินกวาความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด  (maximum allowable working pressure) 

สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตองใชงานที่อุณหภูมิไมเกินกวาอุณหภูมิ
อนุญาตใหใชงานสูงสุด 

ขอ ๑๒ หมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  ถังพักไอน้ํา  ระบบทอและ
อุปกรณตาง  ๆ  ตองหุมฉนวนกันความรอน 

ขอ ๑๓ หมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน   หรือภาชนะรับแรงดัน 
ที่โครงสรางรับแรงดันหรืออุปกรณความปลอดภัยชํารุดไมสามารถใชงานได  หรือไมปลอดภัยตอ 
การใชงานตองหยุดการใชงานทันทีและแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบวันนับแตวันที่พบ
ความชํารุดเสียหาย 

กรณีที่โครงสรางรับแรงดันหรืออุปกรณความปลอดภัยชํารุดและจะนํากลับมาใชงานใหม 
ตองไดรับการซอมแซมและตรวจสอบตามวิธีการที่กําหนดในขอ  ๑๖ 

ขอ ๑๔ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
หรือภาชนะรับแรงดัน  ตองจัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบความปลอดภัยตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๕ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
หรือภาชนะรับแรงดัน  ตองจัดสงรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทําการตรวจสอบหรือทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด  ๔ 
การซอมแซมและดัดแปลง 

 
 

ขอ ๑๖ การดําเนินการซอมแซมและดัดแปลง  การตรวจสอบและทดสอบหมอน้ํา  หมอตม 
ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  หรือภาชนะรับแรงดัน  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดสงรายงานผลการดําเนินการซอมแซม  และดัดแปลง  
และผลการตรวจสอบและทดสอบหลังจากที่ไดซอมแซมและดัดแปลงหมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน  หรือภาชนะรับแรงดัน  ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนการใชงาน  ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด  ๕ 
การยกเลิกการใชงาน 

 
 

ขอ ๑๘ การยกเลิกการใชงานหมอน้ํา  หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะ
รับแรงดัน  ผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด  ๖ 
บุคลากรประจําโรงงาน 

 
 

ขอ ๑๙ คนงาน  วิศวกร  หรือสถาปนิกที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการควบคุม  การออกแบบ  
การผลิต  การใชงาน  การตรวจสอบหรือทดสอบ  หรือการซอมแซมหรือดัดแปลงหมอน้ํา  หมอตม 
ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  หรือภาชนะรับแรงดัน  ตองมีคุณสมบัติและตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงมาตรการ 
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา  หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
และภาชนะรับแรงดัน  เพ่ือคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวใหเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน   จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


