
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอขยายระยะสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ 

ในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ป ี แตไ่ม่เกนิ  ๕  ป ี
ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง  (พ.ศ.  ๒๕๖๔) 

 
 

ตามที่ตั้งแตเ่ดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  ได้มีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019  
(COVID - 19)  อย่างรวดเร็วในหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย  ในการนี้  
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)   
มาอย่างต่อเนื่องและปรากฏว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วทั่วโลกเป็นจ านวนมาก  
กรณีดังกล่าวจึงได้มีข้อก้าหนดของทางราชการเพ่ือยับยั้งและป้องกันมิให้โรคติ ดเชื้อไวรัสดังกล่าว 
แพร่ระบาดหลายประการ  อาทิเช่น  การห้ามการเดินทางเข้าประเทศ  การห้ามการเดินทาง  
ข้ามเขตจังหวัดต่าง ๆ   ในประเทศ  รวมถึงการห้ามการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมและการรักษาระยะห่างทางสังคม  
(Social  distancing)  ซึ่งข้อก้าหนดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมในการที่จะต้องจัดให้มี
บุคคลเข้ามาตรวจสอบโรงงานในกรณีต่าง ๆ  ตามที่กฎหมายก้าหนดเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่อาจ 
เดินทางเข้ามาตรวจสอบในโรงงานได้  หรือกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบโรงงานโดยผู้ตรวจสอบจ้านวนมาก 
ในเวลาเดียวก็ไม่อาจกระท้าได้โดยสะดวกเนื่องจากอาจขัดต่อข้อก้าหนดดังกล่าวข้างต้น  กรณีดังกล่าว  
จึงส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่อาจมีผลการตรวจสอบโรงงานในกรณีต่าง  ๆ  มาด้าเนินการ 
ให้ เป็นไปตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่ก้าหนดได้  ซึ่งกรณีนี้รวมถึงการขอความเห็นชอบ 
ในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งด้วย  
เนื่องจากการขอความเห็นชอบดังกล่าวมีข้อก้าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบหม้อน้้าและน้าผล 
การตรวจสอบมาประกอบการยื่นค้าขอ  เมื่อผู้ประกอบกิจการไม่อาจน้าผลการตรวจสอบหม้อน้้ามายืน่ได้
เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องในการเข้าตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น  การขอความเห็นชอบในการตรวจสอบ
ภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งย่อมไม่อาจ
กระท้าได้  ดังนั้น  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้มีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์
วิธีการ  และเงื่อนไขการขอขยายระยะสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้า  
ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึง่ครั้ง  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  
เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้า
ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง  โดยประกาศดังกล่าวได้ใช้บังคับได้
จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา   

อย่างไรก็ตามปรากฏเป็นที่แจ้งชัดแล้วว่าได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
ซ้้าระลอกใหม่  โดยยังพบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง  ภาคราชการจึงได้มีข้อก้าหนดของทางราชการ  
ในท้านองเดียวกับการระบาดในครั้งก่อนเพ่ือยับยั้งและป้องกันมิให้โรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาด
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หลากหลายประการตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  โดยข้อก้าหนดดังกล่ าว
ยังคงส่งผลกระทบต่อการขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  
แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้เช่นเดิม  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบตอ่ผู้ประกอบ
กิจการที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  
ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งอย่างต่อเนื่อง  สมควรก้าหนดให้มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ 
ในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปีแต่ไม่เกิน  ๕  ปีต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง 
ที่ ได้รับความเห็นชอบไปแล้วออกไปอีกระยะหนึ่ง   เ พ่ือรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  คลี่คลายลงและสามารถเข้าตรวจสอบในโรงงานตามปกติได้   

อาศัยอ้านาจตามความในข้อ  ๑๘  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  มาตรการ 
ความปลอดภัยเกี่ยวกบัหมอ้น้้าและหมอ้ต้มที่ใช้ของเหลวเปน็สื่อนา้ความรอ้น  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซึ่งแก้ไขโดย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้้าและหม้อต้ม  
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้า 
ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งที่ระบุในแบบ  สปภ.๑ - ๒๗  
ของข้อ  ๙  แห่งประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบ  
ในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึง่ครัง้   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่จะสิ้นสุดในวันใดวันหนึ่งหลังจากวนัที่ออกประกาศนี้  ออกไปจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔   
เฉพาะผู้ที่ได้รับการเห็นชอบไว้ไม่เกิน  ๓  ปี   

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะให้มีการขยายเวลาสิ้นสุดการเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้า
ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งตามข้อ  ๑  ให้ยื่นค้าขอ 
เป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนวันสิ้นสุดการเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้า  
ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปีแต่ไม่เกิน  ๕  ปีต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งตามที่ระบุในแบบ  สปภ.๑ - ๒๗  
ไม่น้อยกว่า  ๕  วัน  พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ หนังสือการได้รับความเห็นชอบตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  
๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  ๒.๒ หนังสือความเห็นของวิศวกรเกี่ยวกับการขยายระยะสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบ
ในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึง่ครัง้  
ลงนามโดยวิศวกรผู้ตรวจสอบความปลอดภัยหรือวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาเครื่องกล   
ระดับวุฒิวิศวกร   

  ๒.๓ แผนการบ้ารุงรักษาหม้อน้้าเชิงป้องกันในการใช้หม้อน้้า  ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุม 
และอ้านวยการใช้หม้อน้้าหรือวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาเครื่องกล  ระดับวุฒิวิศวกร 
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ข้อ ๓ กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาค้าขอและเอกสารตามข้อ  ๒  แล้วเห็นว่า
ครบถ้วนถูกต้องประกอบกับค้าขอดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก้าหนดตามข้อ  ๑  ให้มีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ขอทราบว่าได้ขยายเวลาสิ้นสุดการเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  
แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาค้าขอและเอกสารตามข้อ  ๒  แล้วเห็นว่าไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  เมื่อได้แก้ไขเพ่ิมเติม
เรียบร้อยแล้วและค้าขอดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก้าหนดตามข้อ  ๑  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอทราบว่า
ได้ขยายเวลาสิ้นสุดการเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  
๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔  แต่หากไม่แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีหนังสือ
แจ้งคืนเรื่องให้ผู้ขอ 

กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาค้าขอและเอกสารตามข้อ  ๒  แล้วเห็นว่าครบถ้วนหรอื
ถูกต้องแต่ค้าขอดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก้าหนดตามข้อ  ๑  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอทราบว่า 
ไม่สามารถขยายเวลาสิ้นสุดการเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้้าทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี   
แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งให้ได้พร้อมเหตุผล 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
ประกอบ  ววิิธจนิดา 

อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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