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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
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
เปนสื่อนําความรอน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใ ชของเหลวเปนสื่อนําความรอน” หมายความวา
คนงานประจําโรงงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางาน การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําหมอน้ํา
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
“วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา” หมายความวา วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ที่รับผิด ชอบการใชหม อน้ําซึ่ง มีอัตราการผลิตไอน้ํ าตั้งแต ๒๐ ตัน ต อชั่วโมงขึ้น ไป ควบคุม ดูแ ล
ผูค วบคุม ประจํ าหมอ น้ํา และจั ดทํ าแผนการใชง าน การบํ ารุ งรั กษาใหเ ปน ไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและขอกําหนดสําหรับหมอน้ํา
“วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน” หมายความวา
วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศ วกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้งและควบคุมการติดตั้ง
ตรวจทดสอบ วิเคราะหและจัดทํารายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอน พรอมทั้งแนะนําวิธีการแกไขใหถูกตอง เปนไปตามหลักวิศวกรรม
“วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน”
หมายความวา วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศ วกร ที่ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองแบบ ควบคุม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการสราง การซอมแซม หรือการดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนสื่อนําความรอน ใหเปนไปตามแบบและรายละเอียดที่ผานการรับรอง
“หน ว ยรับ รองวิ ศ วกรรมด านหม อ น้ํา หรื อ หม อต ม ที่ ใ ช ข องเหลวเป น สื่ อ นํา ความร อ น”
หมายความวา นิติบุคคลที่มีขอบเขตการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
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(๑) ตรวจสอบและรับรองแบบหมอน้ํา หรือหมอตม ที่ใ ชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
(๒) ตรวจพิสู จนหมอน้ํ า หรือ หมอตม ที่ใ ชของเหลวเป น สื่อนํา ความรอ น ที่นํา เขาจาก
ตางประเทศตามขอ ๑๒
(๓) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลการสราง การซอมแซม หรือการดัดแปลง หมอน้ํา
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนใหเปนไปตามแบบ และรายละเอียด ที่ผานการรับรอง
จากหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
(๔) ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้ง และการติดตั้งหมอน้ํา หรือหมอตม ที่ใ ชของเหลว
เปนสื่อนําความรอน และเครื่องอุปกรณสวนควบใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
(๕) ตรวจทดสอบ วิเคราะหและจัดทํารายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ํา
หรือหมอตม ที่ ใ ชของเหลวเปน สื่อนํา ความรอน พรอมทั้งแนะนําวิธีการแกไขใหถูก ตองตามหลั ก
วิศวกรรม
หมวด ๑
บุคลากรประจําโรงงาน วิศวกร และหนวยรับรองวิศวกรรม
ดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ขอ ๒ ผูควบคุ มประจํ าหมอน้ํ าหรือหมอตม ที่ ใ ชของเหลวเปน สื่อนํ าความรอน วิศ วกร
ควบคุมและอํ านวยการใชห มอน้ํ า วิศ วกรควบคุม การสรา ง หรื อซอ มหมอน้ํ า หรื อหม อตม ที่ใ ช
ของเหลวเปน สื่อนําความรอน วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตม ที่ใ ชของเหลวเปนสื่อนํา
ความรอน หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน ที่ระบุใน
ประกาศกระทรวงนี้ ตองมีคุณสมบัติหนาที่ความรับผิดชอบเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก ๑ และ
ตองขึ้น ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกําหนด
ขอ ๓ การจัดฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรม และการสอบมาตรฐานของผูควบคุมประจํา
หมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก ๒
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หมวด ๒
การออกแบบ
ขอ ๔ ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความ
รอนตองจัดใหมีการออกแบบและคํานวณหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนที่จะ
ทําการสรางใหเปน ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล ไดแ ก
มาตรฐาน ASME, JIS, EN หรือมาตรฐานเทียบเทา และตองจัดใหมีหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา
หรื อหมอ ตม ที่ใ ชข องเหลวเป น สื่ อนํ าความร อน หรื อวิ ศ วกรควบคุ ม การสร าง หรื อซ อมหม อน้ํ า
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนทําการตรวจสอบและรับรองแบบ พรอมทั้งเก็บรักษา
แบบและหนังสือรับรองแบบนั้นไวภายในโรงงานเพื่อใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบได
ความในวรรคแรก มิ ใ ห ใ ช บัง คั บ กับ หม อน้ํ า ประเภทไหลผา นทางเดี ยว (Once
Through Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ความดันใชงานสูงสุด (Maximum
Allowable Working Pressure)ไมเกิน ๑๐ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร แตการคํานวณ การออกแบบ
ใหเปน ไปตามหลักวิศ วกรรมโดยมีหนวยรับรองวิศ วกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใ ชของเหลว
เปน สื่อนําความรอน หรือวิศ วกรควบคุ มการสราง หรือ ซอมหมอน้ํา หรือหมอตม ที่ใ ชของเหลว
เปนสื่อนําความรอนทําการตรวจสอบและรับรองแบบ
หมวด ๓
การสรางและการตรวจสอบการสราง
ขอ ๕ ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ตองทําการสราง หรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนที่ไดรับการ
ออกแบบและตรวจรับรองแบบ โดยหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนสื่อนําความรอน หรือวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อ
นําความรอนเทานั้น
ขอ ๖ ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ตองใชวัสดุใ นการสรางตามมาตรฐานตามที่ไดรับการออกแบบนั้น และมีเอกสารรับรองคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุที่ใ ชใ นการสราง (Mill Certificate) เฉพาะสวนที่รับแรงดัน ที่สามารถสอบกลับ
แหลงที่มาได
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ขอ ๗ ลวดเชื่อมที่ใชในการสราง ตองเหมาะสมกับประเภทของวัสดุที่ใชในการสรางและ
เปนไปตามมาตรฐานลวดเชื่อม
ขอ ๘ ผู ป ระกอบกิ จ การโรงงานสร า งหม อ น้ํ า หรื อ หม อ ต ม ที่ ใ ช ข องเหลวเป น สื่ อ นํ า
ความรอน ตองดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการสราง ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีชางเชื่อม ที่มีความชํานาญในการเชื่อมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
สื่อนําความรอนโดยเฉพาะและไดรับการรับรองตามมาตรฐานการเชื่อม
(๒) จัดใหมีเอกสารแสดงขั้น ตอนการเชื่อม (Welding Procedure) เพื่ อ ใหเจาหนา ที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
(๓) จัดทําเอกสารบันทึกการดําเนินการทุกขั้นตอนในกระบวนการสรางและการตรวจสอบ
พรอมใหเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได และตอง
เก็บรักษาไวอยางนอย ๑๐ ป
(๔) จัดใหมีการตรวจสอบกระบวนการสราง หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนํา
ความรอ นโดยหนวยรับรองวิศ วกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตม ที่ใ ชของเหลวเปน สื่อนําความรอน
หรือวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน ทั้งนี้
ตองไมเปนวิศวกรรายเดียวกับที่ดําเนินการรับรองแบบในขอ ๔
(๕) หลังจากผานการตรวจสอบตาม (๔) แลว ใหติดตั้งแผนโลหะ (Name Plate) ที่ตัวหมอน้ํา
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนอยางหนาแนนถาวรในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน และ
อยางนอยที่สุดตองมีการแสดงขอมูลตอไปนี้เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษลงบนแผนโลหะ ดังนี้
ก. สําหรับหมอน้ํา
(๑) ชื่อและประเทศของบริษัทผูผลิต
(๒) เลขทะเบียน วิศวกรหรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 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. สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
(๑) ชื่อและประเทศของบริษัทผูผลิต
(๒) เลขทะเบียน วิศวกร หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่
ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนและตรวจสอบการสราง
(๓) เดือน ป ที่ผลิต
(๔) มาตรฐานการสราง
(๕) คาความรอนที่สามารถผลิตได (Capacity Output)
(๖) อัตราการไหลต่ําสุด (Minimum Flow Rate)
(๗) หมายเลขเครื่อง (Serial Number)
(๘) รุน (Model)
ขอ ๙ ในการสราง หากกระบวนการสรางทําใหคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป เชน
การเชื่อม หรือการดัดโคง ใหทําการอบคลายเครียดผลิตภัณฑ (Stress relief )
ขอ ๑๐ ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ตองจัดทํารายงานการสราง (Manufacturing Data Report) และสงรายงานการไดรับการรับรองแบบ
และรายงานการตรวจสอบการสรางใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
หมวด ๔
การติดตั้ง
ขอ ๑๑ ผูประกอบกิจการโรงงานที่จะติดตั้งหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนํา
ความรอน ตองจัดใหมีวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอนเปนผูตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้ง รวมถึงระบบทอตาง ๆ
ขอ ๑๒ การนํ า หม อ น้ํ า หรื อ หม อ ต ม ที่ ใ ช ข องเหลวเป น สื่ อ นํ า ความร อ นที่ นํ า เข า จาก
ตางประเทศมาใชในโรงงาน ตองเปนหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนที่ได
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐาน ASME, JIS, EN
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หรือเทียบเทาและไดรับการตรวจพิสูจนจากหนวยรับรองวิศ วกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตม ที่ใ ช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความ
รอนที่ใชงานแลวตองมีเอกสารประวัติการใชงาน การซอมแซมและการตรวจสอบดวย
ความในวรรคแรก มิใหใชบังคับกับหมอน้ําประเภทไหลผานทางเดียว (Once Through Boiler)
ที่มีพื้น ที่ผิวรับความรอ นไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ความดัน ใชงานสูงสุด (Maximum Allowable
Working Pressure) ไมเกิน ๑๐ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร แตการคํานวณ การออกแบบ การสราง
ใหเ ปน ไปตามหลัก วิศ วกรรม โดยมี วิศ วกรควบคุ ม การสร าง หรื อซ อมหมอ น้ํา หรื อหมอ น้ํา ที่ใ ช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอนหรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
สื่อนําความรอน ทําการตรวจพิสูจน
ขอ ๑๓ สถานที่ติดตั้งและฐานรากหมอน้ํา และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) หมอน้ําและหมอตม ที่ใชของเหลวเปน สื่อนําความรอ นที่ติดตั้งในอาคารตองมีระยะ
หางจากเครื่องจักร อุปกรณและวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับระบบหมอน้ําและหมอตม ที่ใชของเหลว
เปน สื่อนําความรอ นไมนอยกว า ๒.๕ เมตร และหางจากผนังอาคาร หมอน้ํา และหมอตม ที่ใ ช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอน และเพดานไมนอยกวา ๑.๕ เมตร ยกเวนหมอน้ําแบบไหลผานทางเดียว
(Once Through Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร และความดันใชงานสูงสุด
ไมเกิน ๑๐ กิโลกรัม ตอตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ ระยะดังกลาวตองเพียงพอตอการบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบ
(๒) สถานที่ติดตั้งตองมีทางเขาออกอยางนอย ๒ ทาง มีความกวางอยางนอย ๐.๖ เมตร
ความสูงอยางนอย ๒ เมตร และตองปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก
(๓) ในกรณี ที่ จํ าเป น ตอ งเก็บ เชื้ อเพลิง ไว ใ นบริ เวณสถานที่ ติด ตั้ ง ต องเก็ บอยู ห างจาก
หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนไมนอยกวา ๑ เมตร
(๔) ฐานรากสถานที่ติ ดตั้ งหมอ น้ําหรือ หม อต ม ที่ใ ชข องเหลวเปน สื่อ นํา ความร อ นและ
อุปกรณที่เกี่ยวของทั้งหมดตองมั่นคงแข็งแรง
ขอ ๑๔ การทดสอบกอนการใชงาน
(๑) ผูป ระกอบกิ จ การโรงงานที่มี ก ารติ ดตั้ ง หมอ น้ํ า หรื อ หม อ ตม ที่ ใ ช ข องเหลวเป น สื่ อ
นํา ความร อน ตอ งจัด ให มีก ารตรวจสอบภายนอกภายใน และการทํา งานของระบบการควบคุ ม
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กอนการใชงานตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กําหนดในภาคผนวก ๓ โดยวิศ วกรตรวจทดสอบ หรือ
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน และจัดสงตนฉบับ
รายงานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน หลังจากทําการตรวจสอบความปลอดภัย
(๒) หม อน้ํ าที่ นํา ชิ้น สว นมาประกอบ ณ สถานที่ ใ ช งานต องทํา การตรวจสอบตามแนว
เชื่อมสวนรับแรงดัน ภายใตการควบคุมดูแลของวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอม หรือหนวยรับรอง
วิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
หมวด ๕
การใชงาน
ขอ ๑๕ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อ
นําความรอน ตองจัดใหมีผูควบคุม ประจําหมอน้ํา หรือหมอตม ที่ใ ชของเหลวเปน สื่อนําความรอน
เปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ขอ ๑๖ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใ ชของเหลวเปน
สื่อนําความรอนตองแสดงใบอนุญาตผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตม ที่ใ ชของเหลวเปนสื่อนํา
ความรอน ไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในบริเวณที่ติดตั้งหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
สื่อนําความรอน
ขอ ๑๗ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ําที่มีกําลังการผลิตไอน้ําเครื่องละ
ตั้งแต ๒๐ ตัน ตอชั่วโมงขึ้น ไป นอกจากจะตองดําเนิน การตามขอ ๑๖ แลว ตองจัดใหมีวิศ วกร
ควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ําเปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
ขอ ๑๘ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา ตองจัดใหมีการตรวจสอบหมอน้ํา
โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อ
นําความรอน เปนประจําอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ในเรื่องตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบภายนอก
(๒) ตรวจสอบภายใน
(๓) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม และอุปกรณความปลอดภัย
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ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก ๓
สําหรับหม อน้ําที่มีอัต ราการผลิ ตไอน้ําเครื่องละตั้ง แต ๒๐ ตัน ตอชั่ว โมงขึ้น ไป ที่มีการ
ออกแบบโครงสราง การสรางและใชอุปกรณปองกัน อัน ตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะ
ตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา ๑ ปแตไมเกิน ๕ ปตอการตรวจสอบหนึ่งครั้งก็ใหกระทําได
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน
ขอ ๑๙ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ตองจัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงาน โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวย
รับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน เปนประจําอยางนอยปละ
๑ ครั้ง ในเรื่องตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบภายนอก
(๒) ตรวจสอบภายใน
(๓) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม และอุปกรณความปลอดภัย
ทั้งนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก ๓
สําหรับหมอต ม ที่ ใ ชข องเหลวเป น สื่อ นําความรอ นที่มี การออกแบบ การสร างและมี การ
ใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา
๑ ปแตไมเกิน ๓ ปตอการตรวจทดสอบหนึ่งครั้ง ก็ใหกระทําได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารที่ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมประกาศกํ า หนด และได รั บ ความเห็ น ชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกอน
ขอ ๒๐ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ตองจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของของเหลวที่ใชเปนสื่อนําความรอนเปนประจําทุก ๖ เดือน และ
เก็บรักษาไวในโรงงาน เพื่อใหเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ
ตรวจสอบได
ขอ ๒๑ หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน ที่หยุดใชงานติดตอกัน
นานกวา ๖ เดือน หากจะนํามาใชอีกครั้ง ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบตามที่
กําหนดในภาคผนวก ๓ กอนทําการใชงาน
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ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงาน หรือสวนราชการ มีความประสงคใ หกรม
โรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงานของหมอน้ํา หรือหมอ
ตม ที่ใ ชของเหลวเปน สื่ อนําความรอน เมื่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแลว เห็ น วามีความ
เหมาะสมใหวิศ วกรเครื่องกลผูซึ่งเปน วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศ วกรมีอํานาจในการดําเนิน การ
ตรวจสอบได โดยวิศวกรเครื่องกลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวไดรับการยกเวนไมตองขึ้น
ทะเบียนตามขอ ๒
ขอ ๒๓ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามขอ ๑๘
ขอ ๑๙ หรื อ ข อ ๒๑ ตามแบบที่ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมกํ า หนด และจั ด ส ง ให ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั ที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ
หมวด ๖
การซอมแซมและดัดแปลง
ขอ ๒๔ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อ
นําความรอน หากประสงคจะทําการซอมแซม หรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
สื่อนําความรอนสวนที่มีผลกระทบตอโครงสรางสวนที่รับความดัน ตองดําเนินการดังนี้
(๑) จัดใหมีวิศ วกรควบคุมการสราง หรือซอม หรือหนวยรับรองวิศ วกรรมดานหมอน้ํา
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน ควบคุมดูแลการซอมแซม หรือ ดัดแปลงหมอน้ํา หรือ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
(๒) ดําเนินการใหเปนไปตามหมวด ๓
(๓) ภายหลั งการซ อ มแซมหรื อดั ด แปลงหม อน้ํ า หรื อ หม อต ม ที่ ใ ช ข องเหลวเป น สื่ อนํ า
ความรอน ตองจัดใหมีการตรวจสอบและทดสอบภายใตการควบคุม ดูแลของหนวยรับรองวิศวกรรม
ดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน หรือวิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก ๓

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

(๔) จัด ส งรายงานผลการดํ าเนิ น งานซอ มแซม ดั ด แปลงและผลการตรวจสอบหลัง การ
ซอมแซมและดัดแปลงไปใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน หลังจากซอมแซมและดัดแปลง
แลวเสร็จ ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
หมวด ๗
การยกเลิกการใชหมอน้ํา
หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ขอ ๒๕ การยกเลิ ก การใช ง านหม อ น้ํ า หม อ ต ม ที่ ใ ช ข องเหลวเป น สื่ อ นํ า ความร อ น
เพื่อเคลื่อนยายหรือทําลาย ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบกอน
ดําเนินการเคลื่อนยายหรือทําลายไมนอยกวา ๓๐ วันทําการ
ทั้งนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาคผนวก 1
หนาที่และคุณสมบัติของบุคลากรประจําโรงงาน วิศวกร
และหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
สวนที่ 1 ผูควบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
หนาที่
(1) ควบคุม ดูแลประจําหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานในหนาที่
(2) ตรวจความเรียบรอยของหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนกอนเดินเครือ่ ง
และขณะเดินเครื่อง
(3) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ และคาควบคุมตาง ๆ ตามชวงระยะเวลา พรอมจัดทําและเก็บ
รักษาบันทึกรายงานประจําวัน พรอมที่จะใหเจาหนาที่ตรวจดูไดตลอดเวลา
(4) ควบคุม ดูแลคุณภาพน้าํ ปอน และน้าํ ภายในหมอน้าํ ใหเปนไปตามประกาศ เรือ่ งคุณสมบัติของ
น้ําสําหรับหมอน้าํ
(5) ใหหยุดใชงานหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนทันที เมื่อพบขอบกพรอง
ของหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายรายแรงและแจงให
วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้าํ หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที
คุณสมบัติ
(1) ตองผานการอบรมและสอบตามหลักสูตรผูค วบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปน
สื่อนําความรอนที่ระบุในภาคผนวก 2 หรือ
(2) ตองมีคณ
ุ วุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาชางกลโรงงาน หรือชางยนต หรือชาง
เทคนิคอุตสาหกรรม หรือชางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ
ไอน้าํ ความรอน การเผาไหม การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต
สวนที่ 2 วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้าํ มีหนาที่ดังนี้
หนาที่
(1) ควบคุม กํากับดูแลใหบุคลากรตาง ๆ ที่ทาํ งานเกี่ยวของกับหมอน้าํ ปฏิบัติงานตามมอบหมาย
(2) อํานวยการ วางแผน จัดทําแผน และดําเนินการตามแผนในการใชงาน การตรวจสอบและ
บํารุงรักษาหมอน้าํ ใหมคี วามมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
(3) จัดใหมกี ารตรวจทดสอบเพือ่ ความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา ตามที่กฎหมายกําหนด
(4) ควบคุมการแกไข และซอมแซมหมอน้าํ ใหอยูใ นสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงาน

(5) ใหหยุดการใชงานหมอน้าํ ทันที เมื่อพบขอบกพรองของหมอน้าํ ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดอันตราย
รายแรง และแจงใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที
(6) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่
คุณสมบัติ
(1) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูใ นระหวางพักใช
ใบอนุญาต
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกําหนดระยะเวลา
3 ปนับจากวันทีถ่ ูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
สวนที่ 3 วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
หนาที่
(1) ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้ง รวมถึงระบบทอตาง ๆ สําหรับหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนสือ่ นําความรอนใหมกอ นการติดตั้ง พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน
(2) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดตั้งและตรวจทดสอบความปลอดภัยประจําปของ
หมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยถูกตองตาม
หลักวิศวกรรม และเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในภาคผนวก 3 พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการตรวจทดสอบตาม
แบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน
(3) หากตรวจสอบพบวา หมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนไมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจงผูประกอบกิจการโรงงาน และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบทันที
(4) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่
คุณสมบัติ
(1) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูใ นระหวางพักใช
ใบอนุญาต
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกําหนดระยะเวลา
3 ปนับจากวันทีถ่ ูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
สวนที่ 4 วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
หนาที่
(1) ตรวจพิสูจนความถูกตองในการออกแบบสําหรับการผลิต หรือซอมแซมหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ช
ของเหลวเปนสือ่ นําความรอนของวิศวกรผูอ อกแบบ พรอมจัดทําหนังสือรับรองแบบ สงใหผูประกอบกิจการ

โรงงานสรางหรือ ซอมหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใ ชของเหลวเปนสื่อ นําความรอนโดยอยางนอยตองมีการระบุ
มาตรฐานการออกแบบ วิศวกรผูอ อกแบบ อัตราการผลิตไอหรือคาความรอนที่ผลิตได ชนิดของเชือ้ เพลิง รุน
(Model) ในหนังสือรับรองแบบ ทั้งนี้ผูออกแบบและผูต รวจพิสูจนแบบตองไมเปนบุคคลเดียวกัน และไมเปน
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน
(2) ตรวจสอบการสราง หรือซอมแซมหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน พรอม
จัดทํารายงานการตรวจสอบการสรางสงใหผูประกอบกิจการโรงงานสรางหรือซอมหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนสือ่ นําความรอน โดย
(ก) ตรวจสอบวัสดุทใี่ ชในการผลิต ขั้นตอนการผลิตหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่
นําความรอน ใหเปนไปตามมาตรฐาน
(ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานที่สรางหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
รวมทั้งเครือ่ งจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
(ค) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคลากรใหเหมาะสมกับขอกําหนดในงานที่ปฏิบตั ิ
(3) ตรวจพิสูจนการคํานวณ การออกแบบ การสราง หมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นํา
ความรอนทีน่ าํ เขาจากตางประเทศ พรอมจัดทําหนังสือรับรองการตรวจพิสูจน สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน
ที่มีความประสงคใชหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนดังกลาว
(4) จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการตาม (1) ถึง (3) ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด จัดสงกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน ทั้งนี้ กรณีมกี ารดําเนินการตาม (1) ใหแนบสําเนาหนังสือ
รับรองแบบดวย
(5) หากตรวจสอบพบวา การออกแบบ การผลิต หรือการซอมแซม หมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลว
เปนสือ่ นําความรอนไมเปนไปตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจงผูอ อกแบบ หรือ
ผูประกอบกิจการโรงงานทราบทันที
(6) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่
คุณสมบัติ
(1) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูใ นระหวางพักใช
ใบอนุญาต
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไมพนกําหนดระยะเวลา
3 ปนับจากวันทีถ่ ูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

สวนที่ 5 หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
หนาที่
(1) ตรวจพิสูจนความถูกตองในการออกแบบสําหรับการผลิต หรือซอมแซมหมอน้าํ หรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนของวิศวกรผูอ อกแบบ พรอมจัดทําหนังสือรับรองแบบ สงใหผูประกอบ
กิจการโรงงานสรางหรือซอมหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสื่อนําความรอน โดยอยางนอยตองมีการ
ระบุมาตรฐานการออกแบบ วิศวกรผูอ อกแบบ อัตราการผลิตไอหรือคาความรอนที่ผลิตได ชนิดของเชือ้ เพลิง
รุน(Model) ในหนังสือรับรองแบบ ทั้งนี้ผูออกแบบและผูตรวจพิสูจนแบบตองไมเปนบุคคลเดียวกัน และไม
เปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน
(2) ตรวจสอบการสราง หรือซอมแซมหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน พรอม
จัดทํารายงานการตรวจสอบการสรางสงใหผูประกอบกิจการโรงงานสรางหรือซอมหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนสือ่ นําความรอน โดย
(ก) ตรวจสอบวัสดุทใี่ ชในการผลิต ขั้นตอนการผลิต การทดสอบรอยบกพรองจากกระบวนการ
ผลิตหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
(ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานที่ผลิตหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนรวมทั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณที่เกีย่ วของ
(ค) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคลากรใหเหมาะสมกับขอกําหนดในงานที่ปฏิบตั ิ
(3) ตรวจพิสูจนการคํานวณ การออกแบบ การสราง หมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นํา
ความรอนทีน่ าํ เขาจากตางประเทศ พรอมจัดทําหนังสือรับรองการตรวจพิสูจน สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน
ที่มีความประสงคใชหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนดังกลาว
(4) ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้ง รวมถึงระบบทอตาง ๆ สําหรับหมอน้ํา หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลว
เปนสือ่ นําความรอนใหมกอ นการติดตั้ง พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน
(5) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดตั้ง และตรวจทดสอบความปลอดภัยประจําปของหมอน้าํ
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยถูกตองตามหลัก
วิศวกรรม และเปนไปตามขอกําหนดทีร่ ะบุในภาคผนวก 3 พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการตรวจทดสอบตามแบบ
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน
(6) สรุปรายงานผลการดําเนินการตาม (1) ถึง (3) ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด จัดสงกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน ทั้งนี้กรณีมีการดําเนินการตาม (1) ใหแนบสําเนาหนังสือ
รับรองแบบดวย
(7) หากตรวจสอบพบวา การออกแบบ การผลิต การซอมแซม หรือการติดตั้งหมอน้าํ หรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจง
ผูออกแบบ หรือผูประกอบกิจการโรงงานทราบทันที
(8) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่

คุณสมบัติ
(1) เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 1 ลานบาท
(2) มีสํานักงานทีแ่ นนอน สถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีพื้นที่เพียงพอเพือ่ ใชในการเก็บ
เครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ
(3) มีวิศวกรเครือ่ งกลที่มีคณ
ุ สมบัติและคุณวุฒิดังนี้ จํานวนไมนอ ยกวา 1 คน
(ก) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูร ะหวางการ
พักใชใบอนุญาต
(ข) มีประสบการณดา นงานหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนไมนอ ยกวา
3 ป
(4) มีผูชํานาญการที่ผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบแบบไมทาํ ลาย ไดแก การทดสอบดวย
คลื่นเสียงความถีส่ ูง การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม จากสถาบันที่เชื่อถือได จํานวน
ไมนอยกวา 1 คน
(5) มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบดังนี้
(ก) ชุดเครือ่ งมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก
(ข) เครื่องมือวัดความหนาโลหะ
(ค) เครื่องมือทดสอบลิ้นนิรภัย
(ง) เครื่องมือทดสอบเกจวัดความดัน
(จ) เครื่องอัดน้าํ ความดันสูง
(6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิตบิ ุคคลจากสภาวิศวกร
(7) ไมเปนหนวยงานทีถ่ กู เพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไมพน
กําหนดระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ถกู เพิกถอนการขึน้ ทะเบียน
(8) เปนหนวยงานที่ผูบริหารไมเปนบุคคลเดียวกับผูบริหารของหนวยงานทีถ่ ูกเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพน กําหนดระยะเวลา 3 ปนับจากวันทีถ่ ูกเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียน

ภาคผนวก 2
การจัดฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน
สวนที่ 1 การจัดฝกอบรม
1. การจัดฝกอบรมหลักสูตรผูค วบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน ตอง
ดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย หรือ
หนวยงานจัดฝกอบรมทีข่ ึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. คุณสมบัติของหนวยงานจัดฝกอบรม
หนวยงานจัดฝกอบรม ตองเปนมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรเอกชน ที่จด
ทะเบียนภายใตกฎหมายไทยที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีประสบการณในการจัดฝกอบรมใหบุคคล หรือหนวยงานภายนอกตางๆ ไมนอ ยกวา 1 ป
(2) มีวิทยากรที่มคี ุณสมบัตคิ รบถวนตามขอ 3 ทั้งนี้ตองมีจาํ นวนเพียงพอในการบรรยายตามหลักสูตร
ผูควบคุมประจําหมอน้าํ ไมนอ ยกวา 24 ชั่วโมง
(3) มีบุคลากรที่ทาํ หนาที่บริหารจัดการการฝกอบรม ซึ่งมีคณ
ุ วุฒิไมตา่ํ กวาปริญญาตรีอยางนอย 1 คน
(4) ไมใชหนวยงานที่ถกู เวียนชื่อเปนผูละทิ้งงาน
(5) ไมมีปญหาดานการเงิน
(6) ไมเปนหนวยงานทีถ่ กู เพิกถอนสิทธิหรือใบรับรองการจัดฝกอบรม
3. คุณสมบัติของวิทยากร
(1) ตองจบปริญญาตรีขึ้นไปในดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตรที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนและมีประสบการณ
ในหัวขอที่บรรยายไมนอยกวา 3 ป หรือ
(2) ตองจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม
หรือชางไฟฟาโดยมีประสบการณเกีย่ วกับหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
และหัวขอที่บรรยายไมนอ ยกวา 5 ป หรือ
(3) ชางชํานาญการโดยมีประสบการณเกี่ยวกับหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
และหัวขอที่บรรยายไมนอ ยกวา 10 ป หรือ
(4) เจาหนาทีจ่ ากหนวยงานของรัฐซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวของกับหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่
นําความรอนและมีประสบการณในหัวขอที่บรรยายไมนอ ยกวา 3 ป
4. การยื่นคําขอเปนหนวยงานจัดฝกอบรมใหยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบดวยหลักฐาน
ดังตอไปนี้

(1)
(2)
(3)
(4)

หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
รายชื่อกรรมการบริหาร
รายชือ่ บุคลากรที่ทาํ หนาที่บริหารจัดการการฝกอบรม พรอมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ
รายชื่อวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องวิทยากรและหนังสือยืนยันการเปนวิทยากร
ใหกับหนวยงาน
(5) เอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีเนือ้ หาวิชาตรงกับหัวขอและวัตถุประสงคในหลักสูตรผูควบคุม
หมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
(6) แผนการดําเนินการและเปาหมายการจัดอบรมประจําป โดยระบุสถานทีจ่ ัดฝกอบรม
(7) อัตราคาลงทะเบียน
(8) แผนที่หรือเอกสารแสดงที่ตั้งของหนวยงานโดยสังเขป
(9) อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. หนวยงานจัดฝกอบรมตองแจงแผนการดําเนินการประจําป ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกป
6. หนวยงานจัดฝกอบรมตองแจงกําหนดการจัดฝกอบรม พรอมแนบรายชือ่ วิทยากรตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกครั้งไมนอ ยกวา 15 วันทําการกอนการจัดฝกอบรม
7. หนวยงานจัดฝกอบรม ตองจัดใหมีผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน ครั้งละไมเกิน 70 คน และจัดใหผูเขารับการฝกอบรมมีการลงชือ่
เขาอบรมทั้งภาคเชาและบายตลอดหลักสูตรการฝกอบรม
8. ใหพนักงานเจาหนาทีข่ องกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอาํ นาจเขาไปในสถานทีจ่ ัดฝกอบรมของหนวยงาน
จัดฝกอบรม เพือ่ ประโยชนในการควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
9. หนวยงานจัดฝกอบรม ตองจัดใหมีการฝกอบรมตามหลักสูตรผูค วบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนสือ่ นําความรอนตามที่กาํ หนดในสวนที่ 2
10. หนวยงานจัดฝกอบรมตองออกใบรับรองใหผูเขารับการอบรมที่ผานการสอบมาตรฐานหลักสูตรผูควบคุม
ประจําหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสื่อนําความรอนโดยใหระบุชอื่ หนวยงานจัดฝกอบรม
เลขทะเบียนหนวยงานจัดฝกอบรม ชื่อหลักสูตร ชื่อสกุลผูผานการอบรม วันเดือนปที่อบรม ลงในใบรับรอง
11. หนวยงานฝกอบรม ตองรายงานสรุปผลการฝกอบรมพรอมแนบรายชื่อ และขอมูลผูสาํ เร็จการฝกอบรม
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ่ ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เสร็จสิ้นการฝกอบรม
12. การขึน้ ทะเบียนเปนหนวยงานจัดฝกอบรมผูค วบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นํา
ความรอน มีผลใชบังคับ 3 ปนับตั้งแตวันทีข่ ึ้นทะเบียน หากหนวยงานจัดฝกอบรมมีความประสงคจะ
ดําเนินการตอไป ใหยนื่ คําขอตออายุทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กอนวันที่หมดอายุไมนอ ยกวา
30 วัน

13. กรณีที่ตรวจสอบพบวา หนวยงานจัดฝกอบรมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ใหอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือผูซ ึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายมีอาํ นาจสั่งการดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัตใิ หถกู ตองภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
(2) เพิกถอนสิทธิการจัดฝกอบรมเปนการชั่วคราว
(3) เพิกถอนใบรับรองการเปนหนวยงานจัดฝกอบรม
สวนที่ 2 หลักสูตรการฝกอบรมผูค วบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
1. หลักสูตรผูค วบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน มีระยะเวลาการ
ฝกอบรมจํานวน 36 ชั่วโมง ประกอบดวยภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง การดูงานภาคสนาม 3 ชั่วโมง และ
การสอบมาตรฐาน 3 ชั่วโมง
2. หัวขอ ระยะเวลาในการฝกอบรมและวัตถุประสงค ของหลักสูตรผูค วบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
สวนที่ 3 การสอบมาตรฐาน
1. การสอบมาตรฐานหลักสูตรผูค วบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
ตองดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
2. ผูเขาสอบมาตรฐานตองเปนผูที่เขาอบรมหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลว
เปนสือ่ นําความรอนไมนอ ยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนตามหลักสูตรทั้งหมด
3. ผูเขาสอบมาตรฐาน ตองไดคะแนนไมนอ ยกวารอยละ 60 จึงจะถือวาผานการสอบมาตรฐาน

ภาคผนวก 3
หลักเกณฑ และวิธีการตรวจทดสอบหมอน้ํา
และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
---------------------------------------------------------------------------

สวนที่ 1 การเตรียมการกอนการตรวจทดสอบหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
1. ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเตรียมหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
กอนการตรวจทดสอบหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนและบุคลากร ดังนี้
1.1 หยุดการใชหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน ลวงหนากอนการตรวจทดสอบ
โดยการหยุดการเผาไหมของเชื้อเพลิง (ปด Burner กรณีหมอน้ําใชเชื้อเพลิงเหลว หากใช
เชื้อเพลิงแข็ง เชน ฟน ขี้เลือ่ ย แกลบ ถานหิน ฯลฯ ใหนาํ เชือ้ เพลิงพรอมขี้เถาออกจากเตาใหหมด
1.2 ระบายไอน้าํ ออกจากหมอน้าํ ใหหมด และลดอุณหภูมภิ ายในหมอน้าํ หรือ หมอตมทีใ่ ชของเหลว
เปนสือ่ นําความรอนใหมีอณ
ุ หภูมิไมเกิน 490C ทั้งนี้ การลดอุณหภูมิหมอน้าํ ไมควรถายน้าํ รอน
ทั้งหมดทิ้งแลวเติมน้าํ เย็นทันที
1.3 เปดประตูเตาหรือฝาดานหนา-หลัง หรือชองเปดตาง ๆ ของหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนสือ่ นําความรอน เพือ่ ใหเห็นผิวดานสัมผัสไฟและทําความสะอาดผิวดานสัมผัสไฟทั้งหมด
ใหปราศจากเขมาขี้เถา
1.4 ระบายน้าํ ออกจากหมอน้าํ ใหหมด เปดชองคนลอด ชองมือลอด ชองทําความสะอาดและทํา
ความสะอาดภายในหมอน้าํ
1.5 จัดเตรียมปะเก็นของสวนตาง ๆ เชน ชองคนลอด ชองมือลอด ฝาหนา-หลัง และหนาแปลน
ตาง ๆ เพือ่ สําหรับเปลี่ยนใหมภายหลังจากการเปดตรวจทดสอบหรือทําความสะอาด
1.6 จัดใหผคู วบคุมประจําหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน และผูที่เกี่ยวของ
อยูอ าํ นวยความสะดวกหรือใหขอ มูลแกวิศวกร และรับทราบคําแนะนําจากวิศวกรในวันตรวจ
ทดสอบ
1.7 กรณีที่มกี ารใชหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสื่อนําความรอน ตั้งแต 2 เครื่องขึน้ ไป
โดยมีระบบทอรวมกันใหตัดแยกระบบทอไอน้าํ ของหมอน้ํา หรือทอน้าํ มันของหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนสือ่ นําความรอน ทีก่ าํ ลังใชงานออกจากระบบหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนสือ่ นําความรอนที่จะตรวจทดสอบ
1.8 จัดเตรียมขอมูลที่เกีย่ วของ เชน บันทึกประจําวันการใชงานหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลว
ุ ภาพน้าํ
เปนสือ่ นําความรอน ประวัตกิ ารซอมแซมหรือบํารุงรักษา รายงานผลการวิเคราะหคณ
เขาหมอน้าํ รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพของเหลวที่ใชเปนสือ่ นําความรอน หรือเอกสารที่
จําเปนเพือ่ ประกอบการตรวจทดสอบ
1.9 ถอดชิ้นสวนอืน่ ๆ ที่จาํ เปนตอการตรวจทดสอบตามคํารองขอของผูต รวจทดสอบ

2. ผูตรวจทดสอบหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน จะตองทบทวนประวัติหมอน้าํ
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน เพือ่ ประกอบการพิจารณาตรวจทดสอบ การสืบคน
ปญหาและการวิเคราะหหาสาเหตุ โดยใหพจิ ารณาจากขอมูลตามขอ 1.8
3. ผูประกอบกิจการโรงงานและวิศวกรผูต รวจทดสอบจะตองคํานึงถึงอันตรายตาง ๆ และดําเนินการ
ใหเกิดความปลอดภัยสวนบุคคลในขณะตรวจสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนํา
ความรอน ในเรือ่ งดังตอไปนี้
3.1 ตองจัดเตรียมอุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอตอการใชงาน และตองระมัดระวัง
อันตรายตาง ๆ ในบริเวณทํางาน และอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการตรวจทดสอบ
3.2 ตองจัดใหมกี ารปองกันการเริ่มทํางานของหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความ
รอน โดยการตัดแยกระบบพลังงานเพือ่ ปองกันอันตรายจากการจายพลังงานความรอน พลังงาน
ไฟฟา หรือพลังงานอื่น ๆ ทีอ่ าจเปนอันตรายตอผูตรวจทดสอบในระหวางการตรวจทดสอบ
3.3 ตองจัดใหมกี ารระบายอากาศภายในหองเผาไหมหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นํา
ความรอน หรือบริเวณทีอ่ ับอากาศ (Confined Space) อยางเพียงพอที่จะไมกอ ใหเกิดอันตรายตอ
ผูตรวจทดสอบ
สวนที่ 2 การตรวจสอบสภาพภายนอก (External Inspection)
ผูตรวจทดสอบตองดําเนินการดังนี้
1. ตรวจดูสภาพการติดตั้งหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน และระบบทอ ความ
ถูกตองตามหลักวิศวกรรม ความเหมาะสมของพืน้ ที่ติดตั้ง
2. ตรวจสอบสภาพภายนอก หากพบสิ่งผิดปกติใหถอดฉนวนออกบางสวนเพื่อตรวจสภาพเปลือกหมอ
น้ําหรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน หรือโครงสรางภายในฉนวน
3. ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของสวนตาง ๆ ของหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
4. ตรวจสอบสภาพรอยราวในสวนตาง ๆ ของหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
5. ตรวจสอบจํานวน ขนาด การติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย เพื่อใหมคี วามสมบูรณตามหลักวิศวกรรม
และถูกตองตามทีก่ ฎหมายกําหนด
สวนที่ 3 การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal Inspection)
ผูตรวจทดสอบตองดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบสภาพผิวดานสัมผัสไฟ และดานสัมผัสน้าํ เชน ผนังเตา หองเผาไหม (Combustion
Chamber) ทอไฟใหญ ทอไฟเล็ก (Smoke Tube) ผนังหนา-หลัง (End Plate) ทอน้าํ (Water Tube)
ทอของเหลว อุปกรณอนุ น้าํ (Economizer) อุปกรณอุนอากาศ (Air Pre-heater) ของหมอน้าํ หรือหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน โดยใหตรวจสอบดังตอไปนี้

1.1 ตรวจสอบการบิดเบี้ยว การยุบตัวหรือการเสียรูป การแตกราวของรอยเชื่อม การรัว่ ซึม และ
ตองตรวจสอบขนาดเสนผาศูนยกลาง ความยาว ความหนา เพือ่ ประเมินความแข็งแรงของ
โครงสรางรับความดัน
1.2 ตรวจสอบการบิดเบี้ยว การเสียรูปหรือความผิดปกติเนือ่ งจากความรอน(Overheat)
1.3 ตรวจสอบสภาพการผุกรอน การกัดกรอนของผิวดานสัมผัสน้าํ และดานสัมผัสไฟ
1.4 สําหรับหมอน้าํ ตรวจสอบสภาพของตะกรันและการสะสมของโคลนตะกอน โดยความหนาของ
ตะกรันที่ตรวจพบตองไมมากกวา 1/16 นิ้ว (1.5 มิลลิเมตร)
1.5 ตรวจสอบสภาพปูนทนไฟ อิฐทนไฟ หรือฉนวนกันความรอน
1.6 ตรวจสอบความหนาและความแข็งแรงของโครงสรางรับความดัน และสภาพรอยเชือ่ มตาง ๆ
โดยวิธีการและเครื่องมือตรวจสอบใหอยูใ นดุลยพินิจของผูต รวจสอบ
1.7 ตรวจสอบสภาพเหล็กยึดโยงตางๆ
1.8 ตรวจสอบการอุดตันของทอทางเขาและออกตางๆ
2. ตรวจทดสอบความแข็งแรงของโครงสรางรับความดันของหมอน้าํ ดวยการอัดน้าํ (Hydrostatic Test)
โดยน้าํ ทีใ่ ชอดั ทดสอบหมอน้าํ ตองมีอณ
ุ หภูมิไมเกิน 490C ในการตรวจทดสอบใหดาํ เนินการดังนี้
2.1 กรณีหมอน้าํ สรางใหม หรือมีการดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนโครงสรางรับความดัน ให
วิศวกรผูตรวจทดสอบทําการอัดน้าํ ที่ความดันไมนอยกวา 1.5 เทาของความดันอนุญาตใหใชงาน
สูงสุด (Maximum Allowable Working Pressure หรือ MAWP) และคงความดันไวไมนอ ยกวา
10 นาที จากนั้นใหลดความดันลงเหลือเทากับ 1 เทา หรือไมเกิน 1.25 เทาของความดันอนุญาต
ใหใชงานสูงสุด (MAWP) แลวตรวจสอบการรัว่ ซึมในสวนตางๆ
2.2 กรณีการตรวจทดสอบความดันดวยการอัดน้าํ ประจําป (Annual Hydrostatic Test) ใหวิศวกร
ผูตรวจทดสอบทําการอัดน้าํ ทีค่ วามดันไมตา่ํ กวา 1 เทา หรือไมเกิน 1.25 เทาของความดันอนุญาต
ใหใชงานสูงสุด (MAWP) และตองมีการตรวจสอบการรั่วซึม โดยในการนีใ้ หคงความดันไว
จนกวาการตรวจสอบการรัว่ ซึมจะแลวเสร็จ
2.3 ในการดําเนินการตามขอ 2.1 หรือขอ 2.2 หากไมทราบขอมูลความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด
(MAWP) ใหวิศวกรอัดน้าํ ทดสอบทีค่ วามดันไมนอ ยกวา 1.5 เทาของความดันใชงานสูงสุด
(Maximum Working Pressure หรือ MWP) และคงความดันไวไมนอยกวา 30 นาที เพื่อ
ตรวจสอบการรั่วซึมในสวนตาง ๆ
2.4 ปรับตั้งการทํางานลิน้ นิรภัย (Safety Valve) ของหมอน้าํ ใหระบายไอน้าํ ที่ความดันไมเกิน 1.03
เทาของความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด (MAWP)

สวนที่ 4 การตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบการควบคุมและอุปกรณความปลอดภัย (Functional Test)
ผูตรวจทดสอบจะตองตรวจสอบสภาพ ความเหมาะสม ความครบถวน ความถูกตองใน
การทํางานของอุปกรณสวนควบ อุปกรณ ระบบความปลอดภัยตามที่กาํ หนดในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้าํ และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน
สวนที่ 5 การดําเนินการภายหลังการตรวจสอบ และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ
1. ผูตรวจทดสอบตองจัดใหมกี ารถายภาพทีแ่ สดงถึงการตรวจทดสอบภายใน และหรือภายนอกหมอน้าํ
หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนซึ่งกระทําโดยผูตรวจทดสอบ โดยใหแนบภาพถายทาย
รายงานผลการตรวจทดสอบ
2. ผูตรวจทดสอบ ตองจัดทําเอกสารรายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอน้าํ หรือหมอตมที่
ใชของเหลวเปนสือ่ นําความรอน แลวจัดสงใหผูประกอบกิจการโรงงานพรอมกับสําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสําเนาหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบ
หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นําความรอนโดยรับรอง
สําเนาถูกตอง
3. กรณีพบวาโครงสราง สวนประกอบหรือระบบการทํางานของหมอน้าํ หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนสือ่ นําความรอน สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดมีขอบกพรอง หรือไมสมบูรณเชิงวิศวกรรม
วิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้าํ หรือหมอตมทีใ่ ชของเหลวเปนสือ่ นํา
ความรอน ตองบันทึกขอบกพรอง หรือความไมสมบูรณพรอมคําแนะนําวิธกี ารแกไขขอบกพรอง
และความไมสมบูรณนั้นใหแกผูประกอบกิจการโรงงาน

