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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๖  ขอ  ๙  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  ขอ  ๑๗  ขอ  ๑๘  
และ  ขอ  ๑๙  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน  และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผูควบคุมประจําหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน”  หมายความวา

คนงานประจําโรงงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางาน  การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําหมอน้ํา  
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

“วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา”  หมายความวา  วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ที่รับผิดชอบการใชหมอน้ําซ่ึงมีอัตราการผลิตไอน้ําต้ังแต  ๒๐  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  ควบคุมดูแล 
ผูควบคุมประจําหมอน้ําและจัดทําแผนการใชงาน   การบํารุงรักษาใหเปนไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและขอกําหนดสาํหรับหมอน้ํา 

“วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน”  หมายความวา  
วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ังและควบคุมการติดต้ัง  
ตรวจทดสอบ  วิเคราะหและจัดทํารายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน  พรอมทั้งแนะนําวิธีการแกไขใหถูกตอง  เปนไปตามหลักวิศวกรรม  

“วิศวกรควบคุมการสราง  หรือซอมหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน”
หมายความวา  วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  ที่ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองแบบ  ควบคุม  
ตรวจสอบ  กํากับดูแลการสราง  การซอมแซม  หรือการดัดแปลงหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลว 
เปนส่ือนําความรอน  ใหเปนไปตามแบบและรายละเอียดที่ผานการรับรอง  

“หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน”  
หมายความวา  นิติบุคคลที่มีขอบเขตการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
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(๑) ตรวจสอบและรับรองแบบหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน   
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(๒) ตรวจพิสูจนหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  ที่นําเขาจาก    
ตางประเทศตามขอ  ๑๒   

(๓) ตรวจสอบ  ควบคุม  กํากับดูแลการสราง  การซอมแซม  หรือการดัดแปลง  หมอน้ํา  
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนใหเปนไปตามแบบ  และรายละเอียด  ที่ผานการรับรอง
จากหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  

(๔) ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง  และการติดต้ังหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลว 
เปนส่ือนาํความรอน  และเคร่ืองอุปกรณสวนควบใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม  

(๕) ตรวจทดสอบ  วิเคราะหและจัดทํารายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ํา   
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  พรอมทั้งแนะนําวิธีการแกไขใหถูกตองตามหลัก
วิศวกรรม  

หมวด  ๑ 
บุคลากรประจําโรงงาน  วิศวกร  และหนวยรับรองวิศวกรรม 
ดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

 
 

ขอ ๒ ผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  วิศวกร
ควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา  วิศวกรควบคุมการสราง  หรือซอมหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน  วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา 
ความรอน  หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  ที่ระบุใน
ประกาศกระทรวงนี้  ตองมีคุณสมบัติหนาที่ความรับผิดชอบเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก  ๑  และ
ตองข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกําหนด 

ขอ ๓ การจัดฝกอบรม  หลักสูตรการฝกอบรม  และการสอบมาตรฐานของผูควบคุมประจํา
หมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก  ๒ 
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หมวด  ๒ 
การออกแบบ 

 
 

ขอ ๔ ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอนตองจัดใหมีการออกแบบและคํานวณหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่จะ
ทําการสรางใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)  หรือมาตรฐานสากล  ไดแก  
มาตรฐาน  ASME,  JIS,  EN  หรือมาตรฐานเทียบเทา  และตองจัดใหมีหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  หรือวิศวกรควบคุมการสราง  หรือซอมหมอน้ํา   
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนทําการตรวจสอบและรับรองแบบ  พรอมทั้งเก็บรักษา
แบบและหนังสือรับรองแบบนั้นไวภายในโรงงานเพื่อใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบได 

  ความในวรรคแรก  มิใหใชบังคับกับหมอน้ําประเภทไหลผานทางเดียว  (Once  
Through  Boiler)  ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  ความดันใชงานสูงสุด  (Maximum  
Allowable  Working  Pressure)ไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  แตการคํานวณ  การออกแบบ  
ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมโดยมีหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลว 
เปนส่ือนําความรอน  หรือวิศวกรควบคุมการสราง  หรือซอมหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลว 
เปนส่ือนําความรอนทําการตรวจสอบและรับรองแบบ 

หมวด  ๓ 
การสรางและการตรวจสอบการสราง 
 

 

ขอ ๕ ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
ตองทําการสราง  หรือดัดแปลงหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ไดรับการ
ออกแบบและตรวจรับรองแบบ  โดยหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลว 
เปนส่ือนําความรอน  หรือวิศวกรควบคุมการสราง  หรือซอมหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ
นําความรอนเทานั้น 

ขอ ๖ ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
ตองใชวัสดุในการสรางตามมาตรฐานตามที่ไดรับการออกแบบนั้น  และมีเอกสารรับรองคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุที่ใชในการสราง  (Mill  Certificate)  เฉพาะสวนที่รับแรงดันที่สามารถสอบกลับ
แหลงที่มาได 
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ขอ ๗ ลวดเชื่อมที่ใชในการสราง  ตองเหมาะสมกับประเภทของวัสดุที่ใชในการสรางและ
เปนไปตามมาตรฐานลวดเชื่อม 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา 
ความรอน  ตองดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการสราง  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีชางเชื่อม  ที่มีความชํานาญในการเชื่อมหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอนโดยเฉพาะและไดรับการรับรองตามมาตรฐานการเชื่อม 

(๒) จัดใหมีเอกสารแสดงขั้นตอนการเชื่อม  (Welding  Procedure)  เพื่อใหเจาหนาที่   
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได 

(๓) จัดทําเอกสารบันทึกการดําเนินการทุกข้ันตอนในกระบวนการสรางและการตรวจสอบ
พรอมใหเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได  และตอง
เก็บรักษาไวอยางนอย  ๑๐  ป 

(๔) จัดใหมีการตรวจสอบกระบวนการสราง  หมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอนโดยหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน   
หรือวิศวกรควบคุมการสราง  หรือซอมหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  ทั้งนี้  
ตองไมเปนวิศวกรรายเดียวกับที่ดําเนินการรับรองแบบในขอ  ๔ 

(๕) หลังจากผานการตรวจสอบตาม  (๔)  แลว  ใหติดต้ังแผนโลหะ  (Name  Plate)  ที่ตัวหมอน้ํา  
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนอยางหนาแนนถาวรในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน  และ
อยางนอยที่สุดตองมีการแสดงขอมูลตอไปนี้เปนภาษาไทย  หรือภาษาอังกฤษลงบนแผนโลหะ  ดังนี้ 

 ก. สําหรับหมอน้ํา 
  (๑) ชื่อและประเทศของบริษัทผูผลิต 
  (๒) เลขทะเบียน  วิศวกรหรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตม   

ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  และตรวจสอบการสราง  
  (๓) เดือน  ป  ที่ผลิต 
  (๔) มาตรฐานการสราง 
  (๕) ความดันอนุญาตใชงานสูงสุด  (Maximum  allowable  working  pressure) 
  (๖) อัตราการผลิตไอน้ํา 
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  (๗) ความดันทดสอบ 
  (๘) หมายเลขเครื่อง  (Serial  Number) 
  (๙) รุน  (Model)   
 ข. สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
  (๑) ชื่อและประเทศของบริษัทผูผลิต 
  (๒) เลขทะเบียน  วิศวกร  หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ 

ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและตรวจสอบการสราง 
  (๓) เดือน  ป  ที่ผลิต 
  (๔)  มาตรฐานการสราง 
  (๕) คาความรอนที่สามารถผลิตได  (Capacity  Output)   
  (๖)  อัตราการไหลตํ่าสุด  (Minimum  Flow  Rate)   
  (๗)  หมายเลขเครื่อง  (Serial  Number) 
  (๘) รุน  (Model)   
ขอ ๙ ในการสราง  หากกระบวนการสรางทําใหคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป  เชน  

การเชื่อม  หรือการดัดโคง  ใหทําการอบคลายเครียดผลิตภัณฑ  (Stress  relief  ) 
ขอ ๑๐ ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  

ตองจัดทํารายงานการสราง  (Manufacturing  Data  Report)  และสงรายงานการไดรับการรับรองแบบ  
และรายงานการตรวจสอบการสรางใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
การติดต้ัง 

 
 

ขอ ๑๑ ผูประกอบกิจการโรงงานที่จะติดต้ังหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน  ตองจัดใหมีวิศวกรตรวจทดสอบ  หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนเปนผูตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง  รวมถึงระบบทอตาง  ๆ 

ขอ ๑๒ การนําหมอน้ํา   หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่นําเขาจาก
ตางประเทศมาใชในโรงงาน  ตองเปนหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ได
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)  หรือมาตรฐานสากล  ไดแก  มาตรฐาน  ASME,  JIS,  EN  



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หรือเทียบเทาและไดรับการตรวจพิสูจนจากหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน  ทั้งนี้  ในกรณีที่เปนหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอนที่ใชงานแลวตองมีเอกสารประวัติการใชงาน  การซอมแซมและการตรวจสอบดวย 

 ความในวรรคแรก  มิใหใชบังคับกับหมอน้ําประเภทไหลผานทางเดียว  (Once  Through  Boiler)  
ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  ความดันใชงานสูงสุด  (Maximum  Allowable  
Working  Pressure)  ไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  แตการคํานวณ  การออกแบบ  การสราง
ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม  โดยมีวิศวกรควบคุมการสราง  หรือซอมหมอน้ําหรือหมอน้ําที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน  ทําการตรวจพิสูจน 

ขอ ๑๓ สถานที่ติดต้ังและฐานรากหมอน้ํา  และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ติดต้ังในอาคารตองมีระยะ  
หางจากเครื่องจักร  อุปกรณและวัสดุอื่น  ๆ  ที่ไมเกี่ยวของกับระบบหมอน้ําและหมอตม  ที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนไมนอยกวา  ๒.๕  เมตร  และหางจากผนังอาคาร  หมอน้ํา  และหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน  และเพดานไมนอยกวา  ๑.๕  เมตร  ยกเวนหมอน้ําแบบไหลผานทางเดียว  
(Once  Through  Boiler)  ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  และความดันใชงานสูงสุด
ไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  ตอตารางเซนติเมตร  ทั้งนี้  ระยะดังกลาวตองเพียงพอตอการบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบ  

(๒) สถานที่ติดต้ังตองมีทางเขาออกอยางนอย  ๒  ทาง  มีความกวางอยางนอย  ๐.๖  เมตร  
ความสูงอยางนอย  ๒  เมตร  และตองปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก 

(๓) ในกรณีที่ จําเปนตองเก็บเชื้อเพลิงไวในบริเวณสถานที่ติดต้ัง  ตองเก็บอยูหางจาก   
หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมนอยกวา  ๑  เมตร 

(๔) ฐานรากสถานที่ติดต้ังหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและ  
อุปกรณที่เกี่ยวของทั้งหมดตองมั่นคงแข็งแรง 

ขอ ๑๔ การทดสอบกอนการใชงาน 
(๑) ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดต้ังหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ 

นําความรอน  ตองจัดใหมีการตรวจสอบภายนอกภายใน   และการทํางานของระบบการควบคุม   



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

กอนการใชงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในภาคผนวก  ๓  โดยวิศวกรตรวจทดสอบ  หรือ
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  และจัดสงตนฉบับ
รายงานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากทําการตรวจสอบความปลอดภัย 

(๒) หมอน้ําที่นําชิ้นสวนมาประกอบ  ณ  สถานที่ใชงานตองทําการตรวจสอบตามแนว   
เชื่อมสวนรับแรงดัน  ภายใตการควบคุมดูแลของวิศวกรควบคุมการสราง  หรือซอม  หรือหนวยรับรอง
วิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน   

หมวด  ๕ 
การใชงาน 

 
 

ขอ ๑๕ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ
นําความรอน  ตองจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน   
เปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ขอ ๑๖ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน 
ส่ือนําความรอนตองแสดงใบอนุญาตผูควบคุมประจําหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา 
ความรอน  ไว  ณ  ที่เปดเผยและเห็นไดงายในบริเวณที่ติดต้ังหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน 
ส่ือนําความรอน 

ขอ ๑๗ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ําที่มีกําลังการผลิตไอน้ําเคร่ืองละ
ต้ังแต  ๒๐  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  นอกจากจะตองดําเนินการตามขอ  ๑๖  แลว  ตองจัดใหมีวิศวกร
ควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ําเปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา  ตองจัดใหมีการตรวจสอบหมอน้ํา  
โดยวิศวกรตรวจทดสอบ  หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ
นําความรอน  เปนประจําอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง  ในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบภายนอก  
(๒) ตรวจสอบภายใน  
(๓) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม  และอุปกรณความปลอดภัย   



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ทั้งนี้  หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก  ๓   
สําหรับหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเคร่ืองละต้ังแต  ๒๐  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  ที่มีการ

ออกแบบโครงสราง  การสรางและใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล  หากประสงคจะ
ตรวจสอบภายใน  ทุกระยะเวลาเกินกวา  ๑  ปแตไมเกิน  ๕  ปตอการตรวจสอบหนึ่งคร้ังก็ใหกระทําได  
ทั้งนี้  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด  และไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 

ขอ ๑๙ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
ตองจัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงาน  โดยวิศวกรตรวจทดสอบ  หรือหนวย
รับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  เปนประจําอยางนอยปละ  
๑  คร้ัง  ในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบภายนอก   
(๒) ตรวจสอบภายใน   
(๓) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม  และอุปกรณความปลอดภัย 
ทั้งนี้  หลักเกณฑ  และวิธีการตรวจสอบ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก  ๓ 
สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่มีการออกแบบ  การสรางและมีการ 

ใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล  หากประสงคจะตรวจสอบภายใน  ทุกระยะเวลาเกินกวา  
๑  ปแตไมเกิน  ๓  ปตอการตรวจทดสอบหนึ่งคร้ัง  ก็ใหกระทําได  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด  และไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกอน 

ขอ ๒๐ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  
ตองจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเปนประจําทุก  ๖  เดือน  และ
เก็บรักษาไวในโรงงาน  เพื่อใหเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
ตรวจสอบได 

ขอ ๒๑ หมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  ที่หยุดใชงานติดตอกัน
นานกวา  ๖  เดือน  หากจะนํามาใชอีกคร้ัง  ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบตามที่
กําหนดในภาคผนวก  ๓  กอนทําการใชงาน  



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงาน  หรือสวนราชการ  มีความประสงคใหกรม
โรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงานของหมอน้ํา  หรือหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแลว  เห็นวามีความ
เหมาะสมใหวิศวกรเคร่ืองกลผูซ่ึงเปนวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกรมีอํานาจในการดําเนินการ
ตรวจสอบได  โดยวิศวกรเคร่ืองกลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวไดรับการยกเวนไมตองข้ึน
ทะเบียนตามขอ  ๒ 

ขอ ๒๓ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามขอ  ๑๘  
ขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๑  ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  และจัดสงใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่เสร็จส้ินการตรวจสอบ  

หมวด  ๖ 
การซอมแซมและดัดแปลง 

 
 

ขอ ๒๔ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ
นําความรอน  หากประสงคจะทําการซอมแซม  หรือดัดแปลงหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอนสวนที่มีผลกระทบตอโครงสรางสวนที่รับความดัน  ตองดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดใหมีวิศวกรควบคุมการสราง  หรือซอม  หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา    
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  ควบคุมดูแลการซอมแซม  หรือ  ดัดแปลงหมอน้ํา  หรือ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

(๒) ดําเนินการใหเปนไปตามหมวด  ๓  
(๓) ภายหลังการซอมแซมหรือดัดแปลงหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา 

ความรอน  ตองจัดใหมีการตรวจสอบและทดสอบภายใตการควบคุม  ดูแลของหนวยรับรองวิศวกรรม
ดานหมอน้ํา  หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  หรือวิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา  หรือ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน   

ทั้งนี้  หลักเกณฑ  และวิธีการตรวจสอบ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก  ๓ 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๔) จัดสงรายงานผลการดําเนินงานซอมแซม  ดัดแปลงและผลการตรวจสอบหลังการ  
ซอมแซมและดัดแปลงไปใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากซอมแซมและดัดแปลง
แลวเสร็จ  ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

หมวด  ๗ 
การยกเลิกการใชหมอน้ํา 

หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
 

 

ขอ ๒๕ การยกเลิกการใชงานหมอน้ํา   หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน   
เพื่อเคลื่อนยายหรือทําลาย  ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบกอน
ดําเนินการเคลื่อนยายหรือทําลายไมนอยกวา  ๓๐  วันทําการ 

ทั้งนี้  ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



ภาคผนวก 1 
หนาท่ีและคุณสมบัติของบุคลากรประจําโรงงาน วิศวกร 

และหนวยรบัรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรอืหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
 

สวนท่ี 1    ผูควบคุมประจาํหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน 
หนาท่ี 
(1) ควบคุม ดแูลประจาํหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนตลอดเวลาที่

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
(2) ตรวจความเรียบรอยของหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนกอนเดนิเคร่ือง 

และขณะเดินเคร่ือง  
(3) ตรวจสอบการทาํงานของอุปกรณ และคาควบคุมตาง  ๆ  ตามชวงระยะเวลา พรอมจัดทําและเก็บ

รักษาบันทึกรายงานประจาํวัน พรอมท่ีจะใหเจาหนาท่ีตรวจดูไดตลอดเวลา 
(4) ควบคุม ดแูลคุณภาพน้าํปอน และน้าํภายในหมอน้าํใหเปนไปตามประกาศ เรือ่งคุณสมบัติของ 

น้ําสาํหรับหมอน้าํ 
(5) ใหหยุดใชงานหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนทันที เม่ือพบขอบกพรอง

ของหมอน้าํ หรอืหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนซึ่งจะเปนสาเหตใุหเกิดอนัตรายรายแรงและแจงให
วิศวกรควบคุมและอาํนวยการใชหมอน้าํ หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทนัที 

คุณสมบัติ 
(1)  ตองผานการอบรมและสอบตามหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปน 

สื่อนาํความรอนท่ีระบุในภาคผนวก 2 หรือ 
(2)  ตองมีคณุวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาชางกลโรงงาน หรือชางยนต   หรือชาง

เทคนิคอุตสาหกรรม หรือชางเทคนคิการผลิต หรือสาขาอื่นท่ีมีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั เกี่ยวกับ
ไอน้าํ ความรอน การเผาไหม การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวสัดุ รวมกนัไมนอยกวา 9 หนวยกติ 
 
สวนท่ี 2   วิศวกรควบคุมและอาํนวยการใชหมอน้าํ มีหนาที่ดังนี้ 

หนาท่ี 
(1) ควบคุม กาํกับดแูลใหบุคลากรตาง  ๆ  ที่ทํางานเกี่ยวของกบัหมอน้าํ   ปฏิบัติงานตามมอบหมาย  
(2) อาํนวยการ  วางแผน  จัดทําแผน  และดาํเนินการตามแผนในการใชงาน   การตรวจสอบและ

บํารุงรักษาหมอน้าํใหมีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย มีประสิทธภิาพ และสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
(3) จัดใหมกีารตรวจทดสอบเพือ่ความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
(4) ควบคุมการแกไข และซอมแซมหมอน้าํใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยตอการใชงาน 



(5) ใหหยุดการใชงานหมอน้าํทันที เม่ือพบขอบกพรองของหมอน้าํซึ่งจะเปนสาเหตใุหเกิดอันตราย
รายแรง และแจงใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 

(6) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาท่ี 
คุณสมบัติ 
(1) ไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูในระหวางพักใช

ใบอนุญาต 
(2) ไมเปนผูถูกเพกิถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกาํหนดระยะเวลา 

3 ปนับจากวันท่ีถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 
สวนท่ี 3    วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน 

หนาท่ี 
(1) ตรวจสอบแบบแปลนการตดิต้ัง รวมถึงระบบทอตาง ๆ สาํหรับหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลว

เปนสือ่นาํความรอนใหมกอนการตดิต้ัง    พรอมจัดทาํรายงานผลการตรวจสอบ สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 
(2) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการตดิต้ังและตรวจทดสอบความปลอดภัยประจาํปของ 

หมอน้าํหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภยั  โดยถูกตองตาม 
หลักวิศวกรรม และเปนไปตามขอกาํหนดท่ีระบุในภาคผนวก 3 พรอมท้ังจดัทํารายงานผลการตรวจทดสอบตาม 
แบบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด สงใหผูประกอบกจิการโรงงาน 

(3) หากตรวจสอบพบวา หมอน้าํ  หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนไมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กาํหนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน  ตองแจงผูประกอบกจิการโรงงาน และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบทันที 

(4) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏบัิติหนาท่ี 
คุณสมบัติ 
(1) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูในระหวางพักใช

ใบอนุญาต 
(2) ไมเปนผูถูกเพกิถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกาํหนดระยะเวลา 

3 ปนับจากวันท่ีถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 
สวนท่ี 4   วิศวกรควบคุมการสราง หรอืซอมหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน 

หนาท่ี 
(1) ตรวจพิสูจนความถกูตองในการออกแบบสาํหรับการผลิต หรือซอมแซมหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใช 

ของเหลวเปนสือ่นําความรอนของวิศวกรผูออกแบบ พรอมจัดทาํหนังสือรับรองแบบ สงใหผูประกอบกิจการ 
 



 
โรงงานสรางหรือซอมหมอน้าํ  หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอนโดยอยางนอยตองมีการระบุ
มาตรฐานการออกแบบ วิศวกรผูออกแบบ อัตราการผลิตไอหรือคาความรอนท่ีผลิตได  ชนิดของเชือ้เพลิง  รุน
(Model) ในหนังสือรับรองแบบ ท้ังนี้ผูออกแบบและผูตรวจพิสูจนแบบตองไมเปนบุคคลเดียวกัน  และไมเปน
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดยีวกัน 

(2) ตรวจสอบการสราง หรอืซอมแซมหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน พรอม
จัดทํารายงานการตรวจสอบการสรางสงใหผูประกอบกิจการโรงงานสรางหรอืซอมหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใช
ของเหลวเปนสือ่นําความรอน โดย 

(ก) ตรวจสอบวสัดุท่ีใชในการผลิต ขั้นตอนการผลิตหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่ 
       นําความรอน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานที่สรางหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน

รวมท้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ 
(ค) ตรวจสอบคณุสมบัตขิองบุคลากรใหเหมาะสมกับขอกาํหนดในงานที่ปฏิบัติ 

(3) ตรวจพิสูจนการคาํนวณ การออกแบบ การสราง หมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํ
ความรอนทีน่าํเขาจากตางประเทศ พรอมจัดทําหนังสือรับรองการตรวจพสิูจน สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 
ท่ีมีความประสงคใชหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนดังกลาว 

(4) จัดทําสรุปรายงานผลการดาํเนินการตาม (1) ถึง (3) ตามแบบที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมประกาศ
กาํหนด จดัสงกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน   ท้ังนี้   กรณีมกีารดาํเนินการตาม (1) ใหแนบสาํเนาหนังสอื
รับรองแบบดวย 

(5) หากตรวจสอบพบวา การออกแบบ การผลิต หรอืการซอมแซม หมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลว
เปนสือ่นาํความรอนไมเปนไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจงผูออกแบบ หรอื 
ผูประกอบกิจการโรงงานทราบทนัที 

(6) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาท่ี 
คุณสมบัติ 
(1) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูในระหวางพักใช

ใบอนุญาต 
(2) ไมเปนผูถูกเพกิถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไมพนกาํหนดระยะเวลา 

3 ปนับจากวันท่ีถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 
 
 
 



สวนท่ี 5    หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน 

หนาท่ี 
(1) ตรวจพิสูจนความถกูตองในการออกแบบสาํหรับการผลิต หรือซอมแซมหมอน้าํ หรือหมอตม 

ท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนของวิศวกรผูออกแบบ    พรอมจัดทาํหนังสือรับรองแบบ สงใหผูประกอบ 
กิจการโรงงานสรางหรือซอมหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอน โดยอยางนอยตองมีการ
ระบุมาตรฐานการออกแบบ วิศวกรผูออกแบบ อัตราการผลิตไอหรือคาความรอนท่ีผลิตได ชนิดของเช้ือเพลิง  
รุน(Model) ในหนังสอืรับรองแบบ ท้ังนี้ผูออกแบบและผูตรวจพิสูจนแบบตองไมเปนบุคคลเดียวกนั   และไม 
เปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน 

(2) ตรวจสอบการสราง หรอืซอมแซมหมอน้าํ หรอืหมอตมทีใ่ชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน  พรอม
จัดทํารายงานการตรวจสอบการสรางสงใหผูประกอบกิจการโรงงานสรางหรอืซอมหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใช
ของเหลวเปนสือ่นําความรอน โดย 

(ก) ตรวจสอบวสัดุท่ีใชในการผลิต ขั้นตอนการผลิต การทดสอบรอยบกพรองจากกระบวนการ
ผลิตหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานที่ผลิตหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนรวมท้ัง
เครื่องจักรและอุปกรณท่ีเกีย่วของ 

(ค) ตรวจสอบคณุสมบัตขิองบุคลากรใหเหมาะสมกับขอกาํหนดในงานที่ปฏิบัติ 
(3) ตรวจพิสูจนการคาํนวณ การออกแบบ การสราง หมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํ

ความรอนทีน่าํเขาจากตางประเทศ พรอมจัดทําหนังสือรับรองการตรวจพสิูจน สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 
ท่ีมีความประสงคใชหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนดังกลาว 

(4) ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง รวมถึงระบบทอตาง ๆ  สําหรับหมอน้ํา หรอืหมอตมท่ีใชของเหลว
เปนสือ่นาํความรอนใหมกอนการตดิต้ัง   พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 

(5) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดต้ัง และตรวจทดสอบความปลอดภัยประจาํปของหมอน้าํ 
หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย     โดยถกูตองตามหลัก
วิศวกรรม และเปนไปตามขอกาํหนดท่ีระบุในภาคผนวก 3 พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการตรวจทดสอบตามแบบ 
ท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมประกาศกาํหนด สงใหผูประกอบกจิการโรงงาน 

(6) สรุปรายงานผลการดาํเนนิการตาม  (1)  ถึง  (3)    ตามแบบที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมประกาศ
กาํหนด จดัสงกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน ท้ังนี้กรณมีีการดําเนินการตาม (1)   ใหแนบสาํเนาหนังสอื
รับรองแบบดวย 

(7) หากตรวจสอบพบวา การออกแบบ การผลิต การซอมแซม หรือการติดต้ังหมอน้าํ หรือหมอตม 
ท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรอืไมปลอดภัยตอการใชงาน  ตองแจง
ผูออกแบบ หรือผูประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 

(8) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาท่ี 



คุณสมบัติ 
           (1)  เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 1 ลานบาท  

(2)  มีสํานักงานท่ีแนนอน สถานท่ีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและมีพ้ืนที่เพียงพอเพ่ือใชในการเก็บ 
เครื่องมอืและอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ 

    (3)  มีวิศวกรเคร่ืองกลท่ีมีคณุสมบัติและคุณวุฒิดังนี้ จํานวนไมนอยกวา 1 คน 
(ก) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวศิวกร และไมอยูระหวางการ 
        พักใชใบอนุญาต 
(ข) มีประสบการณดานงานหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนไมนอยกวา 
       3 ป 

     (4)  มีผูชํานาญการที่ผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบแบบไมทําลาย  ไดแก  การทดสอบดวย 
คลื่นเสียงความถีสู่ง  การทดสอบดวยผงแมเหลก็  การทดสอบดวยสารแทรกซึม จากสถาบนัท่ีเช่ือถอืได  จํานวน 
ไมนอยกวา 1 คน 

(5) มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบดังนี ้
(ก) ชุดเคร่ืองมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหลก็ 
(ข) เครื่องมอืวัดความหนาโลหะ 

        (ค)  เคร่ืองมือทดสอบลิ้นนิรภัย 
 (ง)  เครื่องมอืทดสอบเกจวัดความดัน 

(จ)  เครื่องอัดน้าํความดันสูง 
(6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนติิบุคคลจากสภาวิศวกร 
(7) ไมเปนหนวยงานท่ีถกูเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไมพน 

กาํหนดระยะเวลา 3 ปนับจากวนัท่ีถกูเพิกถอนการขึน้ทะเบียน 
(8) เปนหนวยงานที่ผูบริหารไมเปนบุคคลเดยีวกับผูบริหารของหนวยงานท่ีถูกเพกิถอนการ 

ขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกาํหนดระยะเวลา 3 ปนับจากวันท่ีถูกเพิกถอนการ 
ขึ้นทะเบียน 
 



ภาคผนวก 2 
การจดัฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน 

 

สวนท่ี 1   การจัดฝกอบรม 
1. การจัดฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมประจาํหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน ตอง

ดําเนนิการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมมอบหมาย หรอื
หนวยงานจดัฝกอบรมท่ีขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. คุณสมบัติของหนวยงานจดัฝกอบรม  
หนวยงานจดัฝกอบรม ตองเปนมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภาครฐั หรือองคกรเอกชน ท่ีจด

ทะเบียนภายใตกฎหมายไทยที่มีคณุสมบัติ ดังตอไปนี ้
(1) มีประสบการณในการจดัฝกอบรมใหบุคคล หรือหนวยงานภายนอกตางๆ ไมนอยกวา 1 ป 
(2) มีวิทยากรที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3  ท้ังนี้ตองมีจํานวนเพียงพอในการบรรยายตามหลักสูตร 
        ผูควบคุมประจาํหมอน้าํไมนอยกวา  24  ช่ัวโมง 
(3) มีบุคลากรท่ีทาํหนาท่ีบริหารจัดการการฝกอบรม  ซึ่งมีคณุวุฒิไมต่าํกวาปริญญาตรีอยางนอย  1  คน 
(4) ไมใชหนวยงานท่ีถกูเวียนช่ือเปนผูละท้ิงงาน 
(5) ไมมีปญหาดานการเงิน 
(6) ไมเปนหนวยงานท่ีถกูเพิกถอนสทิธิหรือใบรับรองการจัดฝกอบรม 

3. คุณสมบัติของวิทยากร 
(1) ตองจบปริญญาตรีขึ้นไปในดานวิศวกรรมศาสตรหรอืวิทยาศาสตรท่ีมีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหมอน้าํหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอนและมีประสบการณ 
        ในหัวขอท่ีบรรยายไมนอยกวา  3  ป  หรือ 
(2) ตองจบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สาขาชางยนต    ชางกลโรงงาน    ชางเทคนิคอุตสาหกรรม  

หรือชางไฟฟาโดยมีประสบการณเกีย่วกับหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน
และหัวขอท่ีบรรยายไมนอยกวา  5  ป หรือ 

(3) ชางชํานาญการโดยมีประสบการณเกี่ยวกับหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน
และหัวขอท่ีบรรยายไมนอยกวา  10  ป หรือ 

(4) เจาหนาทีจ่ากหนวยงานของรฐัซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวของกับหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่
นําความรอนและมีประสบการณในหวัขอท่ีบรรยายไมนอยกวา  3  ป  

4. การยื่นคาํขอเปนหนวยงานจัดฝกอบรมใหย่ืนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบดวยหลกัฐาน
ดังตอไปนี ้

 



 
(1) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(2) รายช่ือกรรมการบริหาร 
(3) รายช่ือบุคลากรท่ีทําหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรม พรอมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัต ิ
(4) รายช่ือวิทยากร  เอกสารหลกัฐานแสดงคณุสมบัติของวิทยากรและหนังสอืยืนยันการเปนวิทยากร

ใหกับหนวยงาน 
(5) เอกสารประกอบการฝกอบรมท่ีมีเนือ้หาวิชาตรงกับหัวขอและวัตถุประสงคในหลกัสตูรผูควบคุม

หมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน 
(6) แผนการดาํเนนิการและเปาหมายการจดัอบรมประจาํป โดยระบุสถานท่ีจัดฝกอบรม 
(7) อัตราคาลงทะเบียน 
(8) แผนท่ีหรอืเอกสารแสดงที่ต้ังของหนวยงานโดยสังเขป 
(9) อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

5. หนวยงานจดัฝกอบรมตองแจงแผนการดาํเนินการประจาํป ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของทุกป  
6. หนวยงานจดัฝกอบรมตองแจงกาํหนดการจัดฝกอบรม พรอมแนบรายช่ือวิทยากรตอกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ทุกครั้งไมนอยกวา  15 วันทาํการกอนการจัดฝกอบรม 
7. หนวยงานจดัฝกอบรม  ตองจัดใหมีผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรผูควบคุมประจาํหมอน้าํ หรือหมอ

ตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอน คร้ังละไมเกิน  70  คน และจดัใหผูเขารับการฝกอบรมมกีารลงช่ือ
เขาอบรมท้ังภาคเชาและบายตลอดหลกัสูตรการฝกอบรม  

8. ใหพนักงานเจาหนาท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอาํนาจเขาไปในสถานทีจ่ัดฝกอบรมของหนวยงาน
จัดฝกอบรม เพ่ือประโยชนในการควบคุมและกาํกับดแูลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

9. หนวยงานจดัฝกอบรม  ตองจัดใหมีการฝกอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมประจาํหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใช
ของเหลวเปนสือ่นําความรอนตามท่ีกาํหนดในสวนที่ 2 

10. หนวยงานจดัฝกอบรมตองออกใบรับรองใหผูเขารับการอบรมที่ผานการสอบมาตรฐานหลกัสูตรผูควบคุม
ประจาํหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอนโดยใหระบุช่ือหนวยงานจัดฝกอบรม   
เลขทะเบียนหนวยงานจัดฝกอบรม  ช่ือหลักสูตร  ชื่อสกลุผูผานการอบรม  วันเดือนปท่ีอบรม ลงในใบรับรอง 

11. หนวยงานฝกอบรม ตองรายงานสรุปผลการฝกอบรมพรอมแนบรายช่ือ และขอมูลผูสาํเร็จการฝกอบรม
ตอกรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือทราบภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีเสร็จสิ้นการฝกอบรม 

12. การขึน้ทะเบียนเปนหนวยงานจัดฝกอบรมผูควบคุมประจาํหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํ
ความรอน มีผลใชบังคับ  3  ปนับต้ังแตวันท่ีขึ้นทะเบียน หากหนวยงานจัดฝกอบรมมีความประสงคจะ
ดําเนนิการตอไป ใหย่ืนคาํขอตออายุทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กอนวันท่ีหมดอายุไมนอยกวา  
30  วัน  



13. กรณีท่ีตรวจสอบพบวา หนวยงานจัดฝกอบรมฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้  ใหอธิบดกีรมโรงงาน 
              อุตสาหกรรมหรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายมอีาํนาจสั่งการดังตอไปนี ้

(1) มีหนังสอืเตือนใหปฏิบัตใิหถกูตองภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
(2) เพิกถอนสิทธิการจัดฝกอบรมเปนการช่ัวคราว 
(3) เพิกถอนใบรับรองการเปนหนวยงานจดัฝกอบรม 

 
สวนท่ี 2    หลักสตูรการฝกอบรมผูควบคุมประจาํหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน 

1. หลักสูตรผูควบคุมประจาํหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน มีระยะเวลาการ
ฝกอบรมจาํนวน  36  ช่ัวโมง  ประกอบดวยภาคทฤษฎี  30  ช่ัวโมง  การดูงานภาคสนาม  3  ช่ัวโมง  และ
การสอบมาตรฐาน  3  ช่ัวโมง 

2. หัวขอ  ระยะเวลาในการฝกอบรมและวตัถุประสงค  ของหลักสูตรผูควบคุมประจาํหมอน้าํ หรอืหมอตม
ท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาํหนด 

 
สวนท่ี 3    การสอบมาตรฐาน 

1. การสอบมาตรฐานหลกัสูตรผูควบคุมประจาํหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน  
              ตองดาํเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรอืหนวยงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

2. ผูเขาสอบมาตรฐานตองเปนผูที่เขาอบรมหลกัสตูรผูควบคมุประจาํหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลว
เปนสือ่นาํความรอนไมนอยกวารอยละ 80  ของเวลาเรยีนตามหลกัสูตรทั้งหมด 

3. ผูเขาสอบมาตรฐาน ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะถอืวาผานการสอบมาตรฐาน 
 



ภาคผนวก 3 
หลักเกณฑ และวิธีการตรวจทดสอบหมอน้ํา  
และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

--------------------------------------------------------------------------- 

สวนที่ 1   การเตรียมการกอนการตรวจทดสอบหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน 

1. ผูประกอบกจิการโรงงานตองจดัเตรียมหมอน้าํ  หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอน      
กอนการตรวจทดสอบหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนและบุคลากร ดังนี ้
1.1 หยุดการใชหมอน้าํหรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน ลวงหนากอนการตรวจทดสอบ    

โดยการหยุดการเผาไหมของเชื้อเพลิง  (ปด Burner  กรณีหมอน้ําใชเช้ือเพลิงเหลว  หากใช
เช้ือเพลิงแข็ง  เชน  ฟน  ขี้เลือ่ย แกลบ  ถานหิน ฯลฯ ใหนาํเช้ือเพลิงพรอมขี้เถาออกจากเตาใหหมด 

1.2 ระบายไอน้าํออกจากหมอน้าํใหหมด และลดอุณหภูมิภายในหมอน้าํหรอื หมอตมท่ีใชของเหลว
เปนสือ่นาํความรอนใหมีอณุหภูมิไมเกนิ 490C  ท้ังนี้  การลดอุณหภูมิหมอน้าํไมควรถายน้าํรอน
ท้ังหมดทิ้งแลวเติมน้าํเย็นทันที 

1.3 เปดประตูเตาหรอืฝาดานหนา-หลัง  หรือชองเปดตาง ๆ ของหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลว
เปนสือ่นาํความรอน  เพ่ือใหเห็นผิวดานสัมผัสไฟและทาํความสะอาดผวิดานสัมผัสไฟทั้งหมด
ใหปราศจากเขมาขี้เถา 

1.4 ระบายน้าํออกจากหมอน้าํใหหมด  เปดชองคนลอด  ชองมือลอด   ชองทําความสะอาดและทาํ
ความสะอาดภายในหมอน้าํ 

1.5 จัดเตรียมปะเก็นของสวนตาง ๆ  เชน ชองคนลอด  ชองมือลอด  ฝาหนา-หลัง   และหนาแปลน 
              ตาง ๆ  เพ่ือสาํหรับเปลี่ยนใหมภายหลังจากการเปดตรวจทดสอบหรอืทําความสะอาด 

1.6 จัดใหผูควบคุมประจาํหมอน้าํหรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน และผูท่ีเกี่ยวของ
อยูอาํนวยความสะดวกหรือใหขอมูลแกวิศวกร และรับทราบคําแนะนาํจากวิศวกรในวันตรวจ
ทดสอบ 

1.7 กรณีท่ีมีการใชหมอน้าํหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอน ตั้งแต 2   เครื่องขึน้ไป 
โดยมีระบบทอรวมกันใหตัดแยกระบบทอไอน้าํของหมอน้ํา  หรอืทอน้าํมันของหมอตมท่ีใช
ของเหลวเปนสือ่นาํความรอน ท่ีกาํลังใชงานออกจากระบบหมอน้าํหรอืหมอตมท่ีใชของเหลว
เปนสือ่นาํความรอนท่ีจะตรวจทดสอบ 

1.8 จัดเตรียมขอมูลท่ีเกีย่วของ  เชน  บันทึกประจาํวนัการใชงานหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลว
เปนสือ่นาํความรอน  ประวัตกิารซอมแซมหรอืบํารุงรกัษา  รายงานผลการวิเคราะหคณุภาพน้าํ
เขาหมอน้าํ  รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพของเหลวที่ใชเปนสือ่นาํความรอน หรอืเอกสารที่
จําเปนเพือ่ประกอบการตรวจทดสอบ 

1.9 ถอดช้ินสวนอืน่ ๆ ท่ีจาํเปนตอการตรวจทดสอบตามคาํรองขอของผูตรวจทดสอบ 



2. ผูตรวจทดสอบหมอน้าํหรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน จะตองทบทวนประวัติหมอน้าํ
หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน  เพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจทดสอบ  การสืบคน
ปญหาและการวิเคราะหหาสาเหตุ โดยใหพิจารณาจากขอมูลตามขอ 1.8 

3. ผูประกอบกจิการโรงงานและวิศวกรผูตรวจทดสอบจะตองคํานึงถึงอนัตรายตาง  ๆ  และดาํเนนิการ 
ใหเกิดความปลอดภัยสวนบุคคลในขณะตรวจสอบหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนํา 

      ความรอน ในเรือ่งดังตอไปนี ้
3.1 ตองจดัเตรียมอุปกรณปองกนัอนัตรายสวนบุคคลใหเพียงพอตอการใชงาน และตองระมัดระวัง

อันตรายตาง ๆ ในบริเวณทาํงาน และอนัตรายทีอ่าจเกิดจากการตรวจทดสอบ 
3.2 ตองจดัใหมีการปองกนัการเริ่มทํางานของหมอน้าํหรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความ

รอน โดยการตัดแยกระบบพลังงานเพือ่ปองกนัอนัตรายจากการจายพลังงานความรอน  พลังงาน
ไฟฟา  หรือพลังงานอื่น ๆ ท่ีอาจเปนอันตรายตอผูตรวจทดสอบในระหวางการตรวจทดสอบ 

3.3 ตองจดัใหมีการระบายอากาศภายในหองเผาไหมหมอน้าํหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํ
ความรอน หรอืบริเวณทีอ่ับอากาศ  (Confined Space)  อยางเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูตรวจทดสอบ 

สวนที่ 2   การตรวจสอบสภาพภายนอก  (External Inspection)   
ผูตรวจทดสอบตองดาํเนนิการดังนี ้

1. ตรวจดูสภาพการติดตั้งหมอน้าํ หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน และระบบทอ  ความ
ถูกตองตามหลกัวิศวกรรม  ความเหมาะสมของพืน้ท่ีติดตั้ง 

2. ตรวจสอบสภาพภายนอก  หากพบสิ่งผิดปกตใิหถอดฉนวนออกบางสวนเพื่อตรวจสภาพเปลอืกหมอ
น้ําหรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน  หรือโครงสรางภายในฉนวน 

3. ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของสวนตาง ๆ ของหมอน้าํหรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน 
4. ตรวจสอบสภาพรอยราวในสวนตาง ๆ  ของหมอน้าํหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอน 
5. ตรวจสอบจาํนวน  ขนาด  การตดิตั้งอุปกรณความปลอดภยั  เพ่ือใหมีความสมบูรณตามหลกัวิศวกรรม

และถกูตองตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

สวนที่ 3  การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal Inspection)   
ผูตรวจทดสอบตองดาํเนนิการดังนี ้

1. ตรวจสอบสภาพผิวดานสัมผัสไฟ และดานสัมผัสน้าํ  เชน  ผนังเตา หองเผาไหม (Combustion  
Chamber) ทอไฟใหญ  ทอไฟเลก็ (Smoke Tube)  ผนังหนา-หลัง (End Plate)  ทอน้าํ (Water Tube)  
ทอของเหลว อุปกรณอุนน้าํ(Economizer) อุปกรณอุนอากาศ (Air Pre-heater) ของหมอน้าํหรือหมอ
ตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนาํความรอน โดยใหตรวจสอบดังตอไปนี ้  



1.1 ตรวจสอบการบดิเบี้ยว  การยุบตวัหรอืการเสียรูป  การแตกราวของรอยเชื่อม  การรัว่ซึม  และ
ตองตรวจสอบขนาดเสนผาศูนยกลาง  ความยาว  ความหนา  เพ่ือประเมินความแข็งแรงของ
โครงสรางรับความดนั  

1.2  ตรวจสอบการบดิเบี้ยว  การเสยีรูปหรอืความผิดปกติเนือ่งจากความรอน(Overheat)     
1.3  ตรวจสอบสภาพการผุกรอน  การกัดกรอนของผิวดานสัมผัสน้าํ และดานสัมผัสไฟ  
1.4  สาํหรับหมอน้าํ ตรวจสอบสภาพของตะกรันและการสะสมของโคลนตะกอน โดยความหนาของ

ตะกรนัท่ีตรวจพบตองไมมากกวา 1/16 นิ้ว (1.5 มิลลิเมตร)  
1.5  ตรวจสอบสภาพปูนทนไฟ  อิฐทนไฟ หรือฉนวนกันความรอน   
1.6  ตรวจสอบความหนาและความแข็งแรงของโครงสรางรับความดัน และสภาพรอยเชือ่มตาง ๆ 

โดยวธิีการและเครื่องมือตรวจสอบใหอยูในดลุยพินิจของผูตรวจสอบ   
1.7 ตรวจสอบสภาพเหลก็ยึดโยงตางๆ  
1.8 ตรวจสอบการอดุตันของทอทางเขาและออกตางๆ 

2. ตรวจทดสอบความแข็งแรงของโครงสรางรับความดันของหมอน้าํ  ดวยการอดัน้าํ  (Hydrostatic Test) 
โดยน้าํท่ีใชอดัทดสอบหมอน้าํตองมีอณุหภูมิไมเกนิ 490C  ในการตรวจทดสอบใหดาํเนินการดังนี ้
2.1 กรณีหมอน้าํ สรางใหม  หรือมีการดัดแปลง  ซอมแซม     หรือเปลี่ยนโครงสรางรับความดัน  ให

วิศวกรผูตรวจทดสอบทาํการอัดน้าํท่ีความดันไมนอยกวา 1.5 เทาของความดนัอนุญาตใหใชงาน
สูงสดุ  (Maximum Allowable Working Pressure หรือ MAWP) และคงความดันไวไมนอยกวา 
10  นาที  จากนั้นใหลดความดันลงเหลอืเทากับ 1 เทา หรอืไมเกิน 1.25 เทาของความดันอนญุาต
ใหใชงานสูงสุด (MAWP) แลวตรวจสอบการรัว่ซึมในสวนตางๆ  

2.2  กรณกีารตรวจทดสอบความดนัดวยการอัดน้าํประจาํป (Annual Hydrostatic Test) ใหวิศวกร
ผูตรวจทดสอบทาํการอดัน้าํท่ีความดนัไมต่าํกวา 1 เทา หรอืไมเกนิ 1.25 เทาของความดันอนุญาต
ใหใชงานสูงสุด   (MAWP)   และตองมีการตรวจสอบการรั่วซึม   โดยในการนีใ้หคงความดนัไว
จนกวาการตรวจสอบการรัว่ซึมจะแลวเสรจ็ 

2.3  ในการดาํเนนิการตามขอ 2.1 หรือขอ 2.2  หากไมทราบขอมูลความดันอนญุาตใหใชงานสูงสุด  
(MAWP)  ใหวิศวกรอัดน้าํทดสอบทีค่วามดนัไมนอยกวา 1.5 เทาของความดนัใชงานสูงสุด  
(Maximum Working Pressure  หรือ MWP)  และคงความดันไวไมนอยกวา 30 นาที  เพ่ือ
ตรวจสอบการรั่วซึมในสวนตาง ๆ 

2.4  ปรับตั้งการทาํงานลิน้นิรภัย  (Safety Valve) ของหมอน้าํใหระบายไอน้าํท่ีความดันไมเกิน 1.03 
เทาของความดนัอนุญาตใหใชงานสูงสุด (MAWP) 

 
 
 
 



สวนที่ 4  การตรวจสอบสภาพการทาํงานของระบบการควบคุมและอุปกรณความปลอดภัย (Functional Test)   
ผูตรวจทดสอบจะตองตรวจสอบสภาพ ความเหมาะสม  ความครบถวน  ความถกูตองใน 

การทาํงานของอุปกรณสวนควบ   อุปกรณ   ระบบความปลอดภัยตามที่กาํหนดในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสาํหรับหมอน้าํและหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน 
 
สวนที่ 5     การดาํเนนิการภายหลังการตรวจสอบ และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ 
1. ผูตรวจทดสอบตองจดัใหมีการถายภาพทีแ่สดงถึงการตรวจทดสอบภายใน และหรอืภายนอกหมอน้าํ

หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนซึ่งกระทาํโดยผูตรวจทดสอบ    โดยใหแนบภาพถายทาย
รายงานผลการตรวจทดสอบ 

2. ผูตรวจทดสอบ  ตองจัดทําเอกสารรายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภยัหมอน้าํหรือหมอตมท่ี
ใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอน แลวจัดสงใหผูประกอบกจิการโรงงานพรอมกับสาํเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสาํเนาหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบ 
หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํความรอนโดยรับรอง
สาํเนาถกูตอง 

3. กรณีพบวาโครงสราง  สวนประกอบหรือระบบการทาํงานของหมอน้าํหรอืหมอตมท่ีใชของเหลว
เปนสือ่นาํความรอน    สวนหนึ่งสวนใดหรอืท้ังหมดมขีอบกพรอง   หรือไมสมบูรณเชิงวิศวกรรม  
วิศวกรตรวจทดสอบ หรอืหนวยรบัรองวศิวกรรมดานหมอน้าํ หรอืหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสือ่นาํ
ความรอน ตองบันทึกขอบกพรอง หรือความไมสมบรูณพรอมคาํแนะนาํวิธกีารแกไขขอบกพรอง
และความไมสมบูรณนั้นใหแกผูประกอบกจิการโรงงาน 
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