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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลา 

เกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบ
ภายในหม้อน้ํา  ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  เพื่อให้สอดคล้อง 
ต่อการปฏิบัติและการกํากับดูแลเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัย  อาศัยความในข้อ  ๑๘  แห่งประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซึ่งแก้ไขโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับ
หม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี   
ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบ
ในการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๔ หม้อน้ําที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา  

ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  ได้แก่หม้อน้ําดังต่อไปนี้   
(๑) หม้อน้ําแบบท่อน้ําที่มีอัตราการผลิตไอนํ้าตั้งแต่  ๒๐  ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป   
(๒) หม้อน้ําที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต  (Process  Boiler  หรือ  Process  Steam  Generator)  

ทุกอัตราการผลิตไอนํ้า  โดยหากหม้อน้ําดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทําให้กระบวนการผลิตไม่สามารถ
ทํางานอย่างต่อเนื่องได้ 

ข้อ ๕ หม้อน้ําที่จะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบตามข้อ  ๔  จะต้องเป็นหม้อน้ําที่ 
มีหลักฐานเอกสารและมีการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีหลักฐานการออกแบบโครงสร้าง  การคํานวณ  การสร้างหรือการประกอบ  และการตรวจ
ทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  ได้แก่  ASME,  JIS,  EN,  ISO  หรือตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมยอมรับ 
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(๒) มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด  อุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบป้องกันอันตรายสําหรับหม้อน้ํา
ตามมาตรฐาน  ได้แก่  ASME,  JIS,  EN,  ISO  หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ  และมีหลักฐาน
การสอบเทียบ  (Calibration)  ตามระบบรับรองคุณภาพ 

(๓) มีการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของน้ําป้อนเข้าหม้อน้ําและน้ําภายในหม้อน้ํา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ได้แก่  ASME,  JIS,  EN,  ISO  หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ   
โดยต้องมีการตรวจสอบทุกวัน   

ยกเว้นหม้อน้ําแบบท่อน้ําตาม  (๑)  ของข้อ  ๔  น้ําป้อนเข้าหม้อน้ําและน้ําภายในหม้อน้ําเฉพาะ
ค่าตัวแปรความเป็นกรด - ด่าง  (pH)  และค่าการนําไฟฟ้า  (electric  conductivity)  ให้มีการตรวจวิเคราะห์
และบันทึกผลแบบต่อเนื่อง   

(๔) มีเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ํา  โดยวิศวกรมีการรับรองความปลอดภัย
ตามระยะเวลาที่ขอความเห็นชอบ  และการตรวจรับรองความปลอดภัยคร้ังสุดท้ายต้องไม่เกิน  ๑  ปี  
พร้อมแนบเอกสารความเห็นของวิศวกรผู้ตรวจสอบ  กรณีไม่อาจดําเนินการตามข้อนี้  ให้ขอความเห็นชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

(๕) มีระบบควบคุมและบันทึกเหตุการณ์ที่ผิดปกติระหว่างการเดินเคร่ืองของหม้อน้ํา 
ด้วยคอมพิวเตอร์  หรือ  Programmable  Logic  Controller  (PLC)  อย่างน้อยต้องแสดงค่าความดัน
และอุณหภูมิของการใช้งาน  โดยสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันที่ขออนุญาต 

(๖) มีแผนงานและรายงานการบํารุงรักษาหม้อน้ําเชิงป้องกัน  พร้อมรายงานสรุปข้อบกพร่องสาเหตุ
และวธิีการปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ํา 

(๗) กรณีที่ย่ืนขอขยายระยะเวลาในการตรวจสอบภายในหม้อน้ําเกินกว่า  ๓  ปี  ต้องมีการประเมิน
อายุการใช้งานที่เหลือ  (Remaining  Life  Assessment)  ของหม้อน้ําตามวิธีการที่ได้มาตรฐานและโดยหน่วยงาน
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ  ทั้งนี้  อายุการใช้งานท่ีเหลือต้องไม่น้อยกว่า  ๒  เท่าของระยะเวลา  
ที่ย่ืนขอ   

ข้อ ๖ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา 
ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  ต้องมีแผนการฝึกอบรมทบทวน
หรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ําในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับหม้อน้ํา  ได้แก่  กฎหมาย  มาตรฐาน  
เทคโนโลยี  ความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  หรือพลังงาน  ไม่น้อยกว่า  ๖  ชั่วโมงต่อคนต่อปี  โดยผู้ให้การฝึกอบรม
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์  ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย  ๗  ปี   
หรือได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบย่ืนมาพร้อมกับคําขอ 

ข้อ ๗ สําหรับการประกอบกิจการโรงงานปิโตรเคมี  โรงกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมและโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติที่มีการใช้หม้อน้ําที่รับความร้อนจากกระบวนการผลิต  (Process  Boiler  หรือ  Process  Steam  
Generator)  ตาม  (๒)  ของข้อ  ๔  ให้ตรวจสอบตามแผนงานที่โรงงานกําหนด  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี   
ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ  ๕  (๑)  ถึง  (๗) 
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ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา
ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  ให้ย่ืนคําขอต่อสํานักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตามแบบ  สปภ.๑ - ๒๖  ที่แนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๙ หนังสือเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา  ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  
๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหน่ึงคร้ัง  ให้เป็นไปตามแบบ  สปภ.๑ - ๒๗  ที่แนบท้ายประกาศนี้โดยระยะเวลาสูงสุด
ต่อการตรวจสอบภายในหม้อน้ําหนึ่งคร้ัง  ให้เป็นดังนี้ 

(๑) หม้อน้ําที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง  ให้มีการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน  ๓  ปี 
(๒) หม้อน้ําที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงก๊าซหรือใช้ความร้อนจากก๊าซร้อน  หรือความร้อน

จากกระบวนการผลิต  ให้มีการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน  ๕  ปี 
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา   

ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหน่ึงคร้ัง  ต้องจัดทํารายงานส่งให้ 
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย  กรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง  โดยการจัดทํารายงาน 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ําป้อนและน้ําภายในหม้อน้ําระหว่างค่าตามมาตรฐาน  
ได้แก่  ASME,  JIS,  EN,  ISO  หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ  ค่าควบคุมที่โรงงานกําหนด  
และค่าจากการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ําสําหรับหม้อน้ําแต่ละเคร่ือง  โดยแสดงเป็นกราฟ 

(๒) รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ําและตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมและ
อุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับหม้อน้ําแต่ละเคร่ือง  ตามแบบ  สปภ.๑ - ๒๘  ที่แนบท้ายประกาศน้ี 

(๓) รายงานการบํารุงรักษาหม้อน้ําเชิงป้องกันพร้อมรายงานสรุปข้อบกพร่องสาเหตุและวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขสําหรับหม้อน้ําแต่ละเคร่ือง  ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ํา 

(๔) ประวัติและแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ํา  ในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับหม้อน้ํา  ได้แก่  กฎหมาย  มาตรฐาน  เทคโนโลยี  ความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  หรือพลังงาน  
ไม่น้อยกว่า  ๖  ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

ข้อ ๑๑ คําขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา  ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  
แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ย่ืนไว้และยังอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นคําขอตามประกาศนี้โดยอนุโลม  ในกรณีที่คําขอดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศนี้  อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดส่งเอกสาร 
หรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๒ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา  ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  
แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  ในกรณีต่อไปนี้ 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) ผู้ประกอบกิจการโรงงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี  หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของหม้อน้ํา 

(๒) หม้อน้ําที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา  ทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  
แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหน่ึงคร้ัง  มีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง  หรือตรวจพบการชํารุด 
ของโครงสร้างรับความดันซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 

(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า  มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปแบบการใช้งานหม้อน้ํา  
ซึ่งมีผลทําให้ความเสี่ยงของหม้อน้ําสูงขึ้นและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ระยะเวลาสูงสุดสําหรับการตรวจสอบ
ภายในหม้อน้ําแต่ละครั้งที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๑๓ หม้อน้ําขนาดอัตราการผลิตไอนํ้าตั้งแต่  ๒๐  ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป  ที่เคยได้รับหนังสือ
เห็นชอบในการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานทุกระยะเวลา  เกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  ให้หนังสือเห็นชอบดังกล่าวยังคงใช้ได้ต่อไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดเม่ืออายุหนังสือเห็นชอบดังกล่าวสิ้นสุดลง  และผู้ประกอบกิจการโรงงานประสงค์
จะขอตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ปี  ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง
ให้ดําเนินการตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มงคล  พฤกษ์วัฒนา 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



                       
                                    แบบ สปภ.๑-๒๖ 

คําขอความเหน็ชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํา้ 
ทกุระยะเวลาเกินกว่า ๑ ป ีแต่ไม่เกิน ๕ ป ีต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ 

วันที่.........เดือน......................................พ.ศ. .................. 
ข้าพเจ้า............................................ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงาน........................................ 

ประกอบกิจการ.............................................ทะเบียนโรงงานเลขที.่................................................................ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .............สถานที่ต้ังโรงงาน............................................................. 
...............................................................................................................................โทรศัพท์............................ 
โทรสาร............................e-mail…………………………………........................จํานวนหม้อนํ้าทั้งหมด.........เคร่ือง 
วิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อนํ้า จํานวน................คน (ตามใบอนุญาตขึ้น/ต่ออายุทะเบียนฯที่แนบ) 
ผู้ควบคุมประจาํหม้อนํ้า จํานวน.......................คน (ตามใบอนุญาตขึ้น/ต่ออายุทะเบียนฯที่แนบ) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํ้า ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ 
ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหน่ึงครั้ง หม้อนํ้าที่ขอความเห็นชอบจํานวน......................เคร่ือง ดังน้ี 

๑. หม้อนํ้าหมายเลข (Serial Number) .............................ผลิตโดย................................................. 
ปีที่สร้าง ค.ศ./พ.ศ. ...........อัตราการผลิตไอนํ้า...........ตันต่อช่ัวโมง ความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด.......................... 
เช้ือเพลิงที่ใช้......................................ขอตรวจสอบภายในคร้ังต่อไปไม่เกินวันที่.............................................. 
รายละเอียดหม้อนํ้าและหลักฐานต่างๆ ตามเอกสารแนบ 1 

๒. หม้อนํ้าหมายเลข (Serial Number) .............................ผลิตโดย................................................. 
ปีที่สร้าง ค.ศ./พ.ศ. ...........อัตราการผลิตไอนํ้า...........ตันต่อช่ัวโมง ความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด.......................... 
เช้ือเพลิงที่ใช้......................................ขอตรวจสอบภายในคร้ังต่อไปไม่เกินวันที่.............................................. 
รายละเอียดหม้อนํ้าและหลักฐานต่างๆ ตามเอกสารแนบ ๒ 

3. หม้อนํ้าหมายเลข (Serial Number) .............................ผลิตโดย................................................. 
ปีที่สร้าง ค.ศ./พ.ศ. ...........อัตราการผลิตไอนํ้า...........ตันต่อช่ัวโมง ความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด.......................... 
เช้ือเพลิงที่ใช้......................................ขอตรวจสอบภายในคร้ังต่อไปไม่เกินวันที่.............................................. 
รายละเอียดหม้อนํ้าและหลักฐานต่างๆ ตามเอกสารแนบ 3 

4. หม้อนํ้าหมายเลข (Serial Number) .............................ผลิตโดย................................................. 
ปีที่สร้าง ค.ศ./พ.ศ. ...........อัตราการผลิตไอนํ้า...........ตันต่อช่ัวโมง ความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด.......................... 
เช้ือเพลิงที่ใช้......................................ขอตรวจสอบภายในคร้ังต่อไปไม่เกินวันที่.............................................. 
รายละเอียดหม้อนํ้าและหลักฐานต่างๆ ตามเอกสารแนบ 4 

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความ
เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํ้า ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหน่ึงครั้ง 
พ.ศ. ๒๕๕9 และได้แนบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

๑. ข้อมูลเฉพาะหม้อนํ้าแต่ละเครื่อง และหลกัฐานการออกแบบโครงสร้าง การคํานวณ การสร้างหรือการ
ประกอบ และการตรวจทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมอุปกรณ์และระบบ ความปลอดภัย 
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ ASME, JIS, EN, ISO หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ 

๒. รายละเอียดบัญชีแสดงรายช่ืออุปกรณ์ 
(๑) ระบุรายช่ืออุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความปลอดภัย และระบบป้องกันอันตรายสําหรับหม้อนํ้า  
(๒) แนบสําเนาตัวอย่างผลการสอบเทียบคร้ังล่าสุด  
(๓) หลักฐานการได้การรับรอง หรือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยสอบเทียบอุปกรณ์ดังกล่าว  
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๓. รายละเอียดคุณภาพนํ้าป้อนและน้ําภายในหม้อนํ้าตามมาตรฐาน ได้แก่ ASME, JIS, EN, ISO หรือ

ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ และค่าจากการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมหลักฐานแสดงการบันทึกคุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อนํ้าแต่ละเครื่อง สรุปเป็น
ตารางหรือกราฟย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี 

๔. ภาพถ่ายหน้าจอระบบควบคุมคุณภาพนํ้าป้อนเข้าหม้อนํ้าและนํ้าภายในหม้อนํ้าเฉพาะค่าตัวแปรความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนําไฟฟ้า (electric conductivity) แบบต่อเน่ืองพร้อมยืนยันว่าเป็นระบบควบคุม
แบบต่อเน่ือง   

๕. สําเนารายงานผลการตรวจทดสอบรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อนํ้าครั้งล่าสุดของแต่ละเครื่อง 
(อายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ย่ืนคําขอ)  

๖. หนังสือความเห็นของวิศวกรผู้ตรวจทดสอบหม้อนํ้าแต่ละเครื่อง ต่อการขอขยายระยะเวลาตรวจสอบ
ภายในหม้อนํ้าเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี พร้อมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทของวิศวกรผู้ตรวจสอบ   

๗. ภาพถ่ายหน้าจอระบบควบคุมการทํางานในการควบคุมและบันทึกผลการทํางานของหม้อนํ้าด้วย
คอมพิวเตอร์หรือ Programmable Logic Controller (PLC) พร้อมระบุรายละเอียดขอบเขตการควบคุมและ
บันทึกผลการควบคุมของระบบ Programmable Logic Controller (PLC) (แสดงรายการค่าควบคุมต่างๆ)  

๘. แผนงานบํารุงรักษาหม้อนํ้าเชิงป้องกันตามช่วงระยะเวลาที่ขอขยายเวลาตรวจสอบภายในหม้อนํ้า    
(ลงนามรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อนํ้า ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม)  

๙. แผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อนํ้า ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับหม้อนํ้า ได้แก่ 
กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี   

10. รายละเอียดการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อนํ้า 
๑1. หนังสือมอบอํานาจ 
๑2. รายละเอียด เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................. 
(................................................................) 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 
 
ชื่อผู้ประสานงาน..........................................................email;............................................................................................. 
 
โทรศัพท์.......................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................................................. 
 
 



  
 

แบบ สปภ.๑-๒๗ 
 

ที่ อก                       (สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย/กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
                     ถนนพระรามท่ี ๖  เขตราชเทวี 
                     กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 
 

 
เรื่อง  เหน็ชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํ้าทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง 
 

เรียน   
 

อ้างถึง  คําขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํ้าทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
          ต่อการตรวจสอบหน่ึงครั้ง ลงวันที่         

 

ตามคําขอฯ ที่อ้างถึง (ช่ือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) ซึ่งต้ังอยู่เลขที่ .....(เลขที่ต้ังโรงงาน หมู่ ซอย ถนน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด ) ประกอบกิจการ       ทะเบียนโรงงานเลขที ่         .       
ได้ย่ืนคําขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํ้าทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบ 
หน่ึงครั้ง ต่อ(สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย/กรมโรงงานอุตสาหกรรม) น้ัน    

 

(สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย/กรมโรงงานอตุสาหกรรม) ได้พิจารณาแล้ว เหน็ชอบใหท้่านตรวจสอบภายในหม้อนํ้า 
ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน     ปี ต่อการตรวจสอบหน่ึงครั้ง ดังน้ี 

 

ลําดับ หม้อนํ้า
หมายเลข 

หม้อนํ้า
หมายเลขเคร่ือง 

อัตราการผลิตไอนํ้า 
(ตันต่อช่ัวโมง) 

ตรวจสอบภายในหม้อนํ้า
ครั้งต่อไป ไม่เกินวันที่ 

หมายเหตุ 

๑      
๒      

 

ทั้งน้ี ท่านจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํ้าทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบ
หน่ึงครั้ง พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด และเมื่อครบกําหนดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํ้า
ดังกล่าวแล้ว ท่านจะต้องย่ืนคําขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํ้าทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี 
แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหน่ึงครั้ง อีกคร้ัง ต่อ(สํานักเทคโนโลยีความปลอดภยั/กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
     
 

                      อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
              หรอืผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

 
(กลุ่มวศิวกรรมเครือ่งกล/สํานักเทคโนโลยคีวามปลอดภยั) 

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒       
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒ 
www.diw.go.th.   
 
 



  
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย             แบบ สปภ.๑-๒๘ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อนํา้ 
และตรวจสอบการทาํงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย 

ข้าพเจ้า .................................................................... e-mail : ……………………………………………………… 
โทรศัพท.์.....................................ได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ 
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน เลขทะเบียน ...........................................หมดอายุวันที่ ๓๑ ธันวาคม ................... 
ได้ตรวจสอบภายนอกหม้อนํ้า และตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานน้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
ข้อมูลโรงงาน : 
บริษัท ________________________________ 
ทะเบียนโรงงาน _________________________ 
สถานที่ต้ัง______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_______________________________________ 
จํานวนหม้อนํ้าทั้งหมด ______________________ 
 

ข้อมูลหม้อนํา้ : 
ผู้ผลิต ________________________________ 
รุ่นหม้อนํ้า _____________________________ 
หมายเลขหม้อนํ้า _______________________ 
Serial Number _________________________ 
อัตราการผลิตไอ ________________ตันต่อช่ัวโมง 
วันที่ตรวจสอบภายในคร้ังล่าสุด ______________ 
วันที่ตรวจ______________________________ 

 
 
๑. สรปุผลการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ํา 
� เรียบร้อย 
� บกพร่อง (ระบุ) 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
(ลงช่ือ) ........................................................   (ลงช่ือ) ............................................................ 
        (........................................................)           (...........................................................) 
                วิศวกรผู้ตรวจสอบ                                           ผู้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
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๒. สรปุผลการตรวจสอบการทาํงานของระบบควบคุมและอุปกรณค์วามปลอดภัย 

อุปกรณ ์/ เครือ่งมือ สภาพการตรวจสอบ หมายเหต ุ
เครื่องสูบนํ้าเข้าหม้อนํ้า � เรียบร้อย � บกพร่อง  
ลิ้นนิรภัย � เรียบร้อย � บกพร่อง  
อุปกรณ์แสดงระดับนํ้า � เรียบร้อย � บกพร่อง  
ระบบควบคุมระดับนํ้า � เรียบร้อย � บกพร่อง  
ระบบไล่อากาศอัตโนมัติ � เรียบร้อย � บกพร่อง  
อุปกรณ์ตรวจหาเปลวไฟ � เรียบร้อย � บกพร่อง  
ระบบการตัดจ่ายเช้ือเพลิง � เรียบร้อย � บกพร่อง  
ระบบสัญญาณเตือนภัย � เรียบร้อย � บกพร่อง  
มาตรวัดความดันไอนํ้า � เรียบร้อย � บกพร่อง  
ระบบควบคุมความดันไอนํ้า � เรียบร้อย � บกพร่อง  
ลิ้นระบายใต้หม้อนํ้า � เรียบร้อย � บกพร่อง  
มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย � เรียบร้อย � บกพร่อง  
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย � เรียบร้อย � บกพร่อง  
ระบบ Interlock ต่างๆ � เรียบร้อย � บกพร่อง  
 
รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและความเห็นของวิศวกร 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของ 

วิศวกรจนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ก่อนลงลายมือช่ือรับรอง 
 
 
 
(ลงช่ือ) ........................................................   (ลงช่ือ) ............................................................ 
        (........................................................)           (...........................................................) 
                วิศวกรผู้ตรวจสอบ                                           ผู้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 


