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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา
หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ตามประกาศนี้ อุปกรณหรื อระบบความปลอดภัยและการติดตั้ง ตองเปน ไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานหมอน้ํา มาตรฐานหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนหรือมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานใดกําหนดใหใชอุปกรณหรือระบบความปลอดภัย
และการติดตั้งตามหลักวิศวกรรมในกรณีที่อุปกรณ หรือระบบความปลอดภัย หรือการติดตั้งไมเปนไป
ตามประกาศนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมวด ๑
อุปกรณ และระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา
ขอ ๒ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดตั้งหรือใชหมอน้ํา ตองจัดใหมีอุปกรณและระบบ
ความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา ดังนี้
๒.๑ เครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ํา
๒.๑.๑ ตองสามารถสูบน้ําปอนหมอน้ําที่ปริม าณไมนอยกวาอัตราการผลิต
ไอน้ําสูงสุด
๒.๑.๒ ตองสามารถสูบน้ําปอนหมอน้ําที่ความดันไมนอยกวา ๑.๑ เทาของ
ความดันอนุญาตใชงานสูงสุด (Maximum Allowable Working Pressure : MAWP)
๒.๒ ลิ้นนิรภัย
๒.๒.๑ ตองติดตั้งอยางนอย ๑ ชุด และในกรณีที่หมอน้ํามีพื้นที่ผิวรับความ
รอนมากกวา ๕๐ ตารางเมตร ตองติดตั้งอยางนอย ๒ ชุด
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๒.๒.๒ ตองสามารถระบายไอน้ําที่ความดันออกแบบหมอน้ําไดไมนอยกวา
อัตราการผลิตไอน้ําสูงสุดและตองระบายไอน้ําไดมากกวาอัตราการเผาไหมเชื้อเพลิงสูงสุด (Maximum
Firing Rate)
๒.๒.๓ ตองสามารถทดสอบการทํางานไดในขณะใชงาน
๒.๒.๔ ตองไมมีลิ้นปดเปดคั่นระหวางหมอน้ํากับลิ้นนิรภัยและตองไมมีลิ้นปด
เปด หรือปลั๊กอุดที่ทอทางออกของลิ้นนิรภัย
๒.๒.๕ ตองปรับตั้งลิ้นนิรภัยใหระบายไอน้ําที่ความดันไมเกิน ๑.๐๓ เทาของ
ความดันอนุญาตใชงานสูงสุดของหมอน้ํา (MAWP)
๒.๒.๖ การตอทอระบายไอน้ําออกจากลิ้นนิรภัย ตองมีขนาดและวิธีการติดตั้ง
ที่ถูกตองตามหลักวิศวกรรม
๒.๒.๗ ตองจัดใหมีการปองกัน อัน ตรายหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ เนื่องจาก
ความดัน ความรอนและเสียงซึ่งเกิดจากการระบายไอน้ําของลิ้นนิรภัย
๒.๓ อุปกรณแสดงระดับน้ํา เชน หลอดแกว แทงแกว แถบแมเหล็ก เปนตน
๒.๓.๑ ตองติดตั้งอยางนอย ๑ ชุด
๒.๓.๒ ตองติดตั้งครอบปองกันอันตราย ในกรณีอุปกรณแสดงระดับน้ําเปน
แบบหลอดแกวและหลอดแกวตองเปนชนิดนิรภัย
๒.๓.๓ ตองมีเครื่องหมายแสดงระดับน้ําต่ําสุด ระดับน้ําปกติแ ละระดับน้ํ า
สูงสุดใหเห็นชัดเจน
๒.๓.๔ ตองติดตั้งลิ้นปดเปด ที่ทอระหวางหมอน้ํากับอุปกรณแสดงระดับน้ํา
โดยขนาดของทอและลิ้นปดเปดตองไมนอยกวา ๑๕ มิลลิเมตร
๒.๓.๕ ตองติดตั้งลิ้นปดเปดและตอทอระบายใตอุปกรณแสดงระดับน้ําไปยังที่
ที่ปลอดภัยและสามารถมองเห็นน้ําหรือไอน้ําที่ระบายออก
๒.๔ ลิ้นกันกลับ (Check Valve หรือ Non Return Valve)
๒.๔.๑ ตองติดตั้งที่ทอปอนน้ําระหวางเครื่องสูบน้ํากับหมอน้ํา อยางนอย ๑ ชุด
โดยใหอยูใกลหมอน้ํามากที่สุด และมีขนาดไมเล็กกวาทอปอนน้ํา
ในกรณีที่หมอน้ํามีการติดตั้งอุปกรณอุนน้ํา (Economizer)ใหติดตั้งลิ้นกันกลับ
ระหวางเครื่องสูบน้ําและอุปกรณอุนน้ํา
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๒.๔.๒ ในกรณีที่หมอน้ําใชเครื่องสูบน้ํา ๒ เครื่องตอทอปอนน้ําเขาหมอน้ํา
รวมกันตองติดตั้งลิ้นกันกลับเพิ่มอีก ๑ ชุด ที่ทอสงน้ําของเครื่องสูบน้ําแตละเครื่อง
๒.๔.๓ ในกรณีที่หมอน้ํา ๒ เครื่องตอทอจายไอน้ํารวมกัน ตองติดตั้งลิ้นกัน
กลับที่ทอจายไอน้ําของหมอน้ําแตละเครื่อง
๒.๕ มาตรวัดความดันไอน้ํา (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge)
๒.๕.๑ ตองติดตั้งอยางนอย ๑ ชุด
๒.๕.๒ ตองติดตั้ง ทอไสไก (Siphon) หรือทอรูปตั วยู (U-Shape) ระหวา ง
หมอน้ําและมาตรวัดความดันไอน้ํา
๒.๖ ลิ้นระบายใตหมอน้ํา (Blow down Valve)
๒.๖.๑ ตองติดตั้งอยางนอย ๑ ชุด
๒.๖.๒ ต อ งมี ข นาดไม น อ ยกว า ๒๐ มิ ล ลิ เ มตร และไม ม ากกว า ๖๕
มิลลิเมตร
๒.๖.๓ ตองติดตั้งบริเวณจุดต่ําสุดของหมอน้ํา และอยูในตําแหนงที่สะดวกตอ
การใชงาน
๒.๖.๔ ตองจัดใหมีการปองกัน อัน ตรายหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ เนื่องจาก
ความดัน ความรอนและเสียง ซึ่งเกิดจากการระบายน้ํารอนออกจากลิ้นระบายใตหมอน้ํา
๒.๗ ฉนวนกันความรอน
๒.๗.๑ ตองหุมฉนวนกันความรอนที่ตัวหมอน้ํา ลิ้นจายไอน้ํา (Main Steam
Valve) ทอจายไอน้ํา ถังพักไอน้ํา ผนังหองเผาไหมเชื้อเพลิง (ในกรณีหองเผาไหมอยูนอกหมอน้ํา)
รวมทั้งถังเก็บน้ํารอน ปลองไอเสียและอุปกรณที่เกี่ยวของกับหมอน้ํา ซึ่งมีอุณหภูมิผิวตั้งแต ๘๕ องศา
เซลเซียสขึ้นไป และติดตั้งอยูในระดับความสูงหรือบริเวณที่อาจเปนอันตรายตอผูอยูใกลเคียง
๒.๗.๒ ผิวฉนวนกั น ความรอ น ตองมี อุณหภูมิไ มเกิน ๖๐ องศาเซลเซีย ส
ในขณะใชหมอน้ํา
๒.๘ ลิ้นจายไอน้ํา
๒.๘.๑ ตองเปนชนิดปดเปดชา เชน โกลบวาลว (Globe Valve)
๒.๘.๒ ตอ งติ ดตั้ ง ที่ ดา นบนของตัว หม อ น้ํา ถัง พั ก ไอน้ํ า (Steam Header)
โดยติดตั้งใหใกลกับโครงสรางรับความดันมากที่สุด
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๒.๙ เครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ
๒.๙.๑ ตองติดตั้งอยางนอย ๑ ชุด
๒.๙.๒ ตองติดตั้งใหมีหนาที่การทํางานอยางนอย ดังนี้
(๑) ตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือ นภัย เมื่อระดับน้ําต่ําผิดปกติ
(Low Water Alarm) โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง
สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดตั้งใหทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติ
จากเครื่องควบคุมระดับน้ํา โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ
(๒) ตองตั ดวงจรพัดลมชวยเผาไหมเ ชื้อเพลิง เมื่อ ระดับ น้ําต่ํา ถึงจุด วิกฤต
(Low Water Cut-off) ในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงแข็งใชพัดลมชวยเผาไหมและปอนเชื้อเพลิงแบบควบคุม
ดวยคน
(๓) ตองตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของอุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิง เมื่อระดับน้ํา
ต่ําถึงจุดวิกฤตในกรณีที่ใชเครื่องพนไฟ (Burner) หรืออุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งแบบปอนเชื้อเพลิง
และอากาศอัตโนมัติ
๒.๑๐ สวิตชควบคุมความดัน (Pressure Switch)
๒.๑๐.๑ ตองติดตั้งอยางนอย ๑ ชุด โดยไมมีลิ้นปดเปดคั่นระหวางหมอน้ํา
กับสวิตชควบคุมความดัน
๒.๑๐.๒ ตองติดตั้งใหมีหนาที่การทํางานอยางนอย ดังนี้
(๑) ตองตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของเครื่องพนไฟ หรืออุปกรณเผาไหม
เชื้อเพลิงแข็งแบบปอนเชื้อเพลิงและปอนอากาศ (Force Draft Fan) อัตโนมัติ เมื่อความดันไอน้ําสูงถึง
จุดวิกฤต (High Pressure Cut off)
ในกรณีนี้เมื่อความดันไอน้ําต่ําลงถึงจุดที่ตั้งไว สวิตชควบคุมความดันตองไม
สามารถตอวงจรใหอุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงทํางานใหมแบบอัตโนมัติ
(๒) ตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย เมื่อความดัน ไอน้ําสูงถึง
จุดวิกฤต โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง
สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดตั้งใหทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติ
จากสวิตชควบคุมความดันโดยตรงและตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ
๒.๑๑ อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) สําหรับเชื้อเพลิงเหลวหรือกาซ
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๒.๑๑.๑ ตองเปน ชนิดที่สามารถตรวจจับ รังสีความรอนหรือคลื่น แสงหรื อ
อุณหภูมิของหองเผาไหม ตรงตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใชกับหมอน้ํา
๒.๑๑.๒ ตองติดตั้งที่เครื่องพนไฟหรือหองเผาไหมและใหทําหนาที่ตัดวงจร
การทํางานของเครื่องพนไฟ ในกรณี ดังนี้
(๑) เมื่อตรวจพบเปลวไฟในหองเผาไหม ในขณะวงจรไลอากาศอัตโนมัติ
ของเครื่องพนไฟกําลังทํางาน (Pre Purge)
(๒) เมื่อตรวจไมพบเปลวไฟในหองเผาไหม ในขณะที่วงจรไลอากาศอัตโนมัติ
ทํางานสิ้นสุดลง และวงจรปอนเชื้อเพลิงกําลังทํางานแตจุดไฟไมติด หรือจุดไฟติดแลวแตเปลวไฟดับไป
๒.๑๒ มาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสีย
ตองติดตั้งที่ปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของหมอน้ํามากที่สุด อยางนอย ๑ ชุด
๒.๑๓ อุปกรณควบคุมอุณหภูมิปลองไอเสีย (Flue Gas Thermostat)
๒.๑๓.๑ ตองติดตั้งที่ปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของหมอน้ํามากที่สุด
อยางนอย ๑ ชุด
๒.๑๓.๒ ตองติดตั้งใหมีหนาที่การทํางาน เมื่ออุณหภูมิปลองไอเสีย สูงเกิน
อุณหภูมิที่กําหนดโดยตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปน
แสงและเสียง
สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดตั้งใหทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติ
จากสวิตชควบคุมอุณหภูมิโดยตรง โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ
๒.๑๔ บันไดและทางเดินสําหรับหมอน้ํา
หมอน้ําที่สูงเกิน ๓ เมตรจากพื้น ถึงเปลือกดานบน ตองติดตั้งบัน ไดและ
ทางเดินพรอมราวจับและขอบกันตก
หมวด ๒
อุปกรณและระบบความปลอดภัย
สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
ขอ ๓ ในหมวดนี้
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“ของเหลว” หมายถึง ของเหลวที่ใชเปนสื่อนําความรอน (Heat Transfer Medium
หรือ Thermal Fluid หรือ Thermo Fluid หรือ Thermic Fluid หรือ Thermal Oil หรือ Thermo
Oil หรือ Hot Oil) เชน น้ํามันจากปโตรเลียม (Mineral Oil) ของเหลวกึ่งสังเคราะห (Semi-synthetic
Fluid) ของเหลวสังเคราะห (Synthetic Fluid) หรือของเหลวอื่น ๆ ที่ไมมีสวนผสมของน้ําและ
จุดเดือดสูงกวาน้ํา โดยทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงผานความรอน
ขอ ๔ ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดตั้งหรือใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความ
รอนตองจัดใหมีอุปกรณและระบบความปลอดภัยอยางนอย ดังนี้
๔.๑ ถังรับการขยายตัว (Expansion Tank)
๔.๑.๑ ปริมาณความจุของถัง
กรณีของเหลวในระบบทั้งหมด นอยกวา ๑๐๐๐ ลิตร ถังตองรองรับปริมาณ
ของเหลวที่ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของปริมาณของเหลวในระบบทั้งหมด
กรณี ของเหลวในระบบทั้ งหมด ตั้ง แต ๑๐๐๐ ลิต รขึ้ น ไป ถัง ตองรองรั บ
ปริมาณของเหลวที่ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณของเหลวในระบบทั้งหมด
๔.๑.๒ ตองติดตั้งถังในตําแหนงที่สูงกวาทอหรืออุปกรณที่มีของเหลวและอยู
สูง สุด ในระบบ ไม นอ ยกวา ๑.๕ เมตร ยกเวน ระบบที่ใ ชก าซเฉื่ อยเพิ่ มความดั น หนา เครื่อ งสู บ
ของเหลว
๔.๑.๓ ตองติดตั้งเครื่องควบคุมระดับของเหลวในถังรับการขยายตัว และให
สงสัญญาณเตือนภัย เปนแสงหรือเสียง เมื่อระดับของเหลวต่ํากวาปกติ
๔.๑.๔ กรณีที่มีของเหลวในระบบตั้งแต ๑๐๐๐ ลิตรขึ้น ไป ตองจัดใหมีทอ
ระบายของเหลวไหลลน (Overflow Pipes) จากถังรับการขยายตัวลงสูถังเก็บของเหลว
๔.๑.๕ ตองติดตั้งทอสําหรับของเหลวขยายตัว(Expansion Pipe) ระหวางจุด
ต่ําสุดของถังรับการขยายตัว กับ ทอทางดูดของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน
๔.๒ ถังเก็บของเหลว (Storage Tank หรือ Drain Tank)
๔.๒.๑ ตองติดตั้งถังเก็บของเหลวในกรณีที่มีของเหลวในระบบตั้งแต ๑๐๐๐
ลิตรขึ้นไป
๔.๒.๒ ตองติดตั้งเครื่องสูบของเหลว สําหรับเติมของเหลวเขาสูระบบหรือถาย
ของเหลวออกจากระบบสูถังเก็บ โดยใชสวิตชควบคุมการทํางานของเครื่องสูบของเหลวแบบปดเปด
ดวยมือ
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หามเติมของเหลวเขาสูระบบ ในขณะที่ของเหลวในระบบมีอุณหภูมิสูงเกินกวา
จุดเดือดของน้ํา
๔.๓ เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน (Circulating Pump)
๔.๓.๑ ตองติดตั้งลิ้นปดเปดที่ทอทางเขาและออกของเครื่องสูบของเหลว
๔.๓.๒ ตองมีอัตราการไหลและความดันเพียงพอตอการหมุน เวียนของเหลว
ผานทอรับความรอน โดยไมทําใหอุณหภูมิที่ผิวของของเหลว (Film Temperature) สูงเกินคาที่ยอมได
๔.๓.๓ ในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง ตองติดตั้งเครื่องสูบของเหลวที่ใชกําลังจาก
เครื่องยนต อยางนอย ๑ ชุด และตองสามารถสตารทเครื่องยนตไดทันทีเมื่อไฟฟาดับหรือตองจัดใหมี
ระบบไฟฟาสํ ารอง สําหรับปอนมอเตอรเครื่ องสูบ ของเหลวหมุ น เวียน พร อมทั้งจั ดใหมี อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนสําหรับควบคุมอุณหภูมิที่ผิวของของเหลวไมใหสูงกวาอุณหภูมิที่ของเหลวนั้น
สามารถรองรับได
๔.๓.๔ กรณีที่เครื่องสูบของเหลวไมทํางาน ตองตัดระบบการเผาไหมเชื้อเพลิง
โดยอัตโนมัติ
๔.๔ ไสกรอง (Strainer)
ตองติดตั้งไส กรองที่ท อทางดูดของเครื่ องสูบของเหลว โดยมีขนาดไมเล็กกว า
ทอของเหลว
๔.๕ อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เครื่องอานคาและควบคุม
อุณหภูมิของเหลว (Temperature Indicator and Controller)
๔.๕.๑ ตองติดตั้ งอุป กรณตรวจจั บอุณ หภู มิ ที่ทอ ทางเข าของหม อตม ที่ใ ช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอน ทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนและที่ปลองไอเสีย
๔.๕.๒ ตองติดตั้งใหตัดระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและสงสัญญาณเตือนภัย
อัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิของของเหลวที่ทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปน สื่อนําความรอนสูง
ถึงจุดที่กําหนด
สัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตอง
ติดตั้งใหทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติ โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ
๔.๕.๓ ตองทําหนาที่สงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิปลองไอเสีย
สูงผิดปกติ
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สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ให แ สดงเป น แสงและเสี ย ง สํ า หรั บ วงจรแสงเตื อ นภั ย
ตองติดตั้งใหทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติ โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปด
ดวยมือ
๔.๖ มาตรวัดความดันของเหลว
๔.๖.๑ ตองติดตั้งที่ทอทางเขาและทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปน
สื่อนําความรอน โดยมาตรวัดความดันตองอานคาไดอยางนอย ๑.๕ เทาของความดันอนุญาตใชงาน
สูงสุด
๔.๖.๒ ตอ งติ ด ตั้ ง ที่ ท อ ทางดู ด ระหว า งเครื่ อ งสู บ ของเหลวหมุ น เวี ย นกั บ
ไสกรองโดยมาตรวัดความดัน ตองอานคาไดทั้งคาความดันและคาสุญญากาศ
๔.๗ ลิ้นนิรภัย
๔.๗.๑ ในกรณี ที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งสู บ ของเหลวที่ ท อ ทางเข า ของหม อ ต ม ที่ ใ ช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอน ตองติดตั้งลิ้นนิรภัย (Safety Relief Valve) ที่ทอทางออกของหมอตม
ที่ใ ชของเหลวเปน สื่อนําความรอน และทอทางออกของลิ้น นิรภัยใหตอเขาสูถังรับการขยายตัวหรือ
ถังเก็บของเหลว รวมทั้งตองไมมีลิ้นปดเปดที่ทอทางเขาและออกของลิ้นนิรภัย
๔.๗.๒ การติดตั้งลิ้นนิรภัยตามขอ ๔.๗.๑ ตองอยูในระดับที่สูงกวาถังรับการ
ขยายตัวหรือถังเก็บของเหลว
๔.๘ เครื่องวัดการไหลของของเหลว
๔.๘.๑ ตองติดตั้งที่ทอทางออกของทอรับความรอ นทุกทอของหมอตมที่ใ ช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอน
๔.๘.๒ ตองสงสัญญาณใหตัดระบบเผาไหมเชื้อเพลิงและสงสัญญาณเตือนภัย
อัตโนมัติ เมื่อการไหลของของเหลวของทอรับความรอนทอใดทอหนึ่งต่ําถึงจุดวิกฤต
๔.๘.๓ ในกรณีที่ของเหลวในระบบมีอัตราการไหลต่ํากวารอยละ ๙๐ ของ
อัตราการไหลออกแบบ ตองสงสัญญาณใหเครื่องควบคุมการทํางานของระบบเผาไหมเชื้อเพลิงทํางาน
ที่ตําแหนงไฟออนเทานั้น
๔.๙ ฉนวนกันความรอน
๔.๙.๑ ตองจัดใหมีก ารหุ ม ฉนวนกั น ความรอนที่ตัว หมอ ตม ที่ ใ ชข องเหลว
เปนสื่อนําความรอน ทอสงของเหลว อุปกรณตาง ๆ ที่มีอุณหภูมิเกินกวา ๘๕ องศาเซลเซียส
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๔.๙.๒ อุณหภูมิข องผิวฉนวนตอ งไมสูง กวา ๖๐ องศาเซลเซียส ในขณะ
ใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
๔.๑๐ อุปกรณไลกาซ (Air Venting)
ตองติดตั้งที่ระบบทอ ในบริเวณที่มีกาซสะสม
๔.๑๑ บันไดและทางเดิน
ตองติดตั้งบันไดและทางเดินพรอมราวจับและขอบกันตก สําหรับหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอน หรือถังรับการขยายตัวที่สูงเกิน ๓ เมตร
ทั้งนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

