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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา
ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความ
ปลอดภัย เกี่ย วกับหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ข องเหลวเป็น สื่อนําความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ํา หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ
ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการ
ตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้หม้อน้ําเครื่องละตั้งแต่ ๒๐ ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไป
หากจะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี
ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(๑) หม้ อ น้ํ า เป็ น แบบท่ อ Water Tube Boiler) หรื อ เป็ น หม้ อ น้ํ า ที่ ใ ช้ ค วามร้ อ นจาก
กระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam Generator) โดยมีหลักฐานการออกแบบ
โครงสร้า ง การคํานวณ การสร้า งหรือ การประกอบ และการตรวจทดสอบที่ได้ รับการรั บรองตาม
มาตรฐานสากล
(๒) มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบป้องกันอันตรายสําหรับหม้อน้ํา
ตามมาตรฐานสากล และมีหลักฐานการสอบเทียบ (Calibration) ตามระบบรับรองคุณภาพ
(๓) มีการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติข องน้ําป้อนและน้ําภายในหม้อน้ํา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล สํ า หรั บ ค่ า pH และ Conductivity ให้ มี ก ารตรวจวิ เ คราะห์ แ ละบั น ทึ ก ผล
แบบต่ อ เนื่ อ ง (Online) และเก็ บ รายงานผลการตรวจวิ เ คราะห์ ต ลอดอายุ ก ารใช้ ง านหม้ อ น้ํ า
หรือย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี
(๔) มีเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ํา โดยวิศวกรมีการรับรองความปลอดภัย
ตามระยะเวลาที่ขอความเห็นชอบ และการตรวจรับรองความปลอดภัยครั้งสุดท้ายต้องไม่เกิน ๑ ปี
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(๕) มีระบบควบคุมและบันทึกผลการทํางานของหม้อน้ําด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Programmable
Logic Controller (PLC) โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลตลอดอายุการใช้งานหม้อน้ํา หรือสามารถแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๖) มีแผนงานและรายงานการบํารุงรักษาหม้อน้ําเชิงป้องกัน พร้อมรายงานสรุปข้อบกพร่อง
สาเหตุและวิธีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ํา
(๗) มีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ํา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ํา
ได้แ ก่ กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่ง แวดล้ อม หรื อพลังงาน ไม่ น้อยกว่ า
๖ ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในเรื่อง
ที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย ๗ ปี หรือได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
(๘) มีการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน้ํา
โดยวิธีที่ได้มาตรฐานหรือตามวิธีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ทั้งนี้เฉพาะหม้อน้ําที่ผ่านการใช้งานเกิน
ครึ่งหนึ่งของอายุที่ออกแบบ (Half Life) และหม้อน้ําที่ผ่านการใช้งานเกินครึ่งหนึ่งของอายุการใช้งานที่เหลือ
ซึ่งจะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี
ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
ข้อ ๔ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ประสงค์จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา
ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ให้ยื่นคําขอต่อสํานักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สภ.๑ - ๒๖ ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ หนังสือเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่
เกิ น ๕ ปี ต่ อ การตรวจสอบหนึ่ ง ครั้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบ สภ.๑ - ๒๗ ที่ แ นบท้ า ยประกาศนี้
โดยระยะเวลาสูงสุดต่อการตรวจสอบภายในหม้อน้ําหนึ่งครั้ง ให้เป็นดังนี้
(๑) หม้อน้ําที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง ให้มีการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๓ ปี
(๒) หม้อน้ําที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงก๊าซหรือใช้ความร้อนจากก๊าซร้อน หรือความร้อน
จากกระบวนการผลิต ให้มีการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี
ข้อ ๖ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลา
เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ต้องจัดทํารายงาน ส่งให้สํานักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อยปีละครั้ง ดังนี้
(๑) รายงานสรุปเปรีย บเทีย บคุณสมบัติข องน้ําป้อนและน้ําภายในหม้อน้ํา ระหว่างค่าตาม
มาตรฐานสากล ค่าควบคุมที่โรงงานกําหนด และค่าจากการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ําสําหรับหม้อน้ํา
แต่ละเครื่อง โดยแสดงเป็นกราฟ
(๒) รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ํา และตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมและ
อุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับหม้อน้ําแต่ละเครื่อง ตามแบบ สภ.๑ - ๒๘ ที่แนบท้ายประกาศนี้
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(๓) รายงานการบํารุงรักษาหม้อน้ําเชิงป้องกัน พร้อมรายงานสรุปข้อบกพร่อง สาเหตุและ
วิธีการปรับปรุงแก้ไขสําหรับหม้อน้ําแต่ละเครื่อง ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ํา
(๔) ประวัติและแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒ นาความรู้ผู้ค วบคุมหม้อน้ํา ในเรื่อ ง
ที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ํา ได้แก่ กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน
ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ข้อ ๗ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย สามารถยกเลิกความเห็นชอบ
ในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบกิจการโรงงานฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของหม้อน้ํา
(๒) หม้อน้ําที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี
แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง มีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือตรวจพบการชํารุดของ
โครงสร้างรับความดันซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
ข้อ ๘ หม้อน้ําขนาดกําลังการผลิตไอน้ําตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป ที่เคยได้รับความเห็นชอบ
ในการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานทุกระยะเวลา เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ก่อนที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้หนังสือเห็นชอบดังกล่าวยังคงใช้ได้จนครบรอบ
การตรวจสอบหม้อน้ําครั้งต่อไป ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ ปีนับถัดจากวัน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ของประกาศนี้ เมื่ออายุหนังสือเห็นชอบดังกล่าวสิ้น สุดลง และผู้ประกอบกิจการโรงงานประสงค์จะขอ
ตรวจสอบภายในหม้อ น้ําทุกระยะเวลาเกิน กว่า ๑ ปี แต่ไ ม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ ง
ให้ดําเนินการตามประกาศนี้
ข้อ ๙ คําขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี
แต่ไม่ เกิน ๕ ปี ต่ อการตรวจสอบหนึ่งครั้ ง ที่ ผู้ประกอบกิ จการโรงงานได้ ยื่น ไว้ และยั งอยู่ร ะหว่า ง
การพิจารณาของสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ถือว่าเป็นคําขอตามประกาศนี้
โดยอนุ โ ลม ในกรณี ที่ คํ า ขอความเห็ น ชอบดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ อธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น เพื่อให้การเป็นไป
ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
อาทิตย์ วุฒิคะโร
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ สภ.๑-๒๖

คําขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํา้
ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
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...............................................................................................................................โทรศัพท์.......................................
โทรสาร............................e-mail…………………………………........................จํานวนหม้อน้ําทั้งหมด.............เครื่อง
วิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ํา จํานวน.......................คน (ตามใบอนุญาตขึ้น/ต่ออายุทะเบียนฯที่แนบ)
ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา จํานวน.......................คน (ตามใบอนุญาตขึ้น/ต่ออายุทะเบียนฯที่แนบ)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่
ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง หม้อน้ําที่ขอความเห็นชอบจํานวน......................เครื่อง ดังนี้
๑. หม้อน้ําหมายเลข (Serial Number) ..................................ผลิตโดย .........................................................
อัตราการผลิตไอน้ํา .......................ตันต่อชั่วโมง ความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด...................................................
เชื้อเพลิงที่ใช้...................................... ขอตรวจสอบภายในครัง้ ต่อไปไม่เกินวันที่........................................................
รายละเอียดหม้อน้าํ และหลักฐานต่างๆ ตามเอกสารแนบ ๑
๒. หม้อน้ําหมายเลข (Serial Number) ..................................ผลิตโดย .........................................................
อัตราการผลิตไอน้ํา .......................ตันต่อชั่วโมง ความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด...................................................
เชื้อเพลิงที่ใช้...................................... ขอตรวจสอบภายในครัง้ ต่อไปไม่เกินวันที่........................................................
รายละเอียดหม้อน้าํ และหลักฐานต่างๆ ตามเอกสารแนบ ๒
๓. หม้อน้ําหมายเลข (Serial Number) ..................................ผลิตโดย .........................................................
อัตราการผลิตไอน้ํา .......................ตันต่อชั่วโมง ความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด...................................................
เชื้อเพลิงที่ใช้...................................... ขอตรวจสอบภายในครัง้ ต่อไปไม่เกินวันที่........................................................
รายละเอียดหม้อน้าํ และหลักฐานต่างๆ ตามเอกสารแนบ ๓
๔. หม้อน้ําหมายเลข (Serial Number) ..................................ผลิตโดย .........................................................
อัตราการผลิตไอน้ํา .......................ตันต่อชั่วโมง ความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด...................................................
เชื้อเพลิงที่ใช้...................................... ขอตรวจสอบภายในครัง้ ต่อไปไม่เกินวันที่........................................................
รายละเอียดหม้อน้าํ และหลักฐานต่างๆ ตามเอกสารแนบ ๔
ข้าพเจ้าได้ดําเนินการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบ
ในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๕
และได้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. ข้อ มู ล เฉพาะหม้ อ น้ํ าแต่ ล ะเครื่ อ ง และหลั ก ฐานการออกแบบโครงสร้ า ง การคํ านวณ การสร้ า งหรื อ
การประกอบ และการตรวจทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมอุปกรณ์และระบบ
ความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน
๒. หนังสือรับรองหรือหลักฐานแสดงการได้มาตรฐานของห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ซึ่งทําหน้าที่
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําสําหรับหม้อน้ํา

๓. รายละเอียดคุณภาพน้ําป้อนและน้ําภายในหม้อน้ําตามมาตรฐานสากล ค่าควบคุมที่โรงงานกําหนด และ

ค่ า จากการตรวจวิ เ คราะห์ โ ดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
พร้อมหลักฐานแสดงการบันทึกคุณสมบัติของน้ําสําหรับหม้อน้ําแต่ละเครื่อง สรุปเป็นตารางหรือกราฟ
ย้อนหลังอย่างน้อย ๑ ปี
๔. เอกสารรับ รองความปลอดภั ย ในการใช้ ห ม้ อ น้ํา แต่ ล ะเครื่ อ ง โดยวิ ศวกรมี ก ารรั บรองความปลอดภั ย
ตามระยะเวลาสูงสุดที่ขอความเห็นชอบ
๕. แผนงานและรายงานการบํารุงรักษาหม้อน้ําเชิงป้องกัน พร้อมรายงานสรุปข้อบกพร่อง สาเหตุและวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข ย้อนหลังอย่างน้อย ๑ ปี ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ํา
๖. หลั ก ฐานการสอบเที ย บ (Calibration) อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ย และอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด ของหม้ อ น้ํ า
แต่ละเครื่อง ตามระบบรับรองคุณภาพ โดยจัดทําเป็นรายงานสรุปพร้อมแสดงรายละเอียดลงในแผ่นซีดี
๗. ประวัติการฝึกอบรมทบทวน และแผนการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ํา ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี
๘. บันทึกรายงานการควบคุมการทํางานของหม้อน้ําแต่ละเครื่องด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Programmable
Logic Controller (PLC) อย่างน้อย ๓๐ วัน
๙. รายละเอียดการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน้ํา
๑๐. หนังสือมอบอํานาจ
๑๑. รายละเอียด เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................................
(................................................................)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

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

แบบ สภ.๑-๒๗

ที่ อก ๐๓๐๗/

เรื่อง

..(สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย/กรมโรงงานอุตสาหกรรม)..
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปีต่อการตรวจสอบหนึง่ ครั้ง

เรียน
อ้างถึง หนังสือ ........(ชื่อผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)..........ที่................ลงวันที่..............................................................
ตามหนังสือที่อ้างถึง .......(ชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)....... ซึ่งตั้งอยู่เลขที่.....(เลขที่ตั้งโรงงาน หมู่ ซอย ถนน
ตําบล อําเภอ จังหวัด ).......ประกอบกิจการ.........................................ทะเบียนโรงงานเลขที่................................................
ได้ยื่นคําขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุก ระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการ
ตรวจสอบหนึ่งครั้ง ต่อ....(สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย/กรมโรงงานอุตสาหกรรม)... นั้น
...(สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย/กรมโรงงานอุตสาหกรรม)....ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ท่านตรวจสอบภายใน
หม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน.....ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ดังนี้
หม้อน้ําหมายเลข......................ให้ตรวจสอบภายในหม้อน้ําครั้งต่อไป ไม่เกินวันที่.........................
ทั้ง นี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการ
ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย

..(กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล/สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย)..
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒
www.diw.go.th

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ สภ.๑-๒๘

รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ํา
และตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย
ข้าพเจ้า .................................................................... e-mail : ………………………………………………………
โทรศัพท์......................................ได้รบั ใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน เลขทะเบียน ...........................................หมดอายุวันที่ ๓๑ ธันวาคม ...................
ได้ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ํา และตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิศวกรรม ดังรายละเอียดทีแ่ สดงในรายงานนี้แล้ว จึงลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อมูลโรงงาน :
บริษัท ________________________________
ทะเบียนโรงงาน _________________________
สถานที่ตั้ง______________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______________________________________
จํานวนหม้อน้ําทั้งหมด ______________________

ข้อมูลหม้อน้ํา :
ผู้ผลิต ________________________________
รุ่นหม้อน้ํา _____________________________
หมายเลขหม้อน้ํา _______________________
Serial Number _________________________
อัตราการผลิตไอ ________________ตันต่อชั่วโมง
วันที่ตรวจสอบภายในครั้งล่าสุด ______________
วันที่ตรวจ______________________________

๑. สรุปผลการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ํา
เรียบร้อย
บกพร่อง (ระบุ)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(ลงชื่อ) ........................................................
(........................................................)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ............................................................
(...........................................................)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

๒. สรุปผลการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ / เครื่องมือ
เครื่องสูบน้ําเข้าหม้อน้ํา
ลิ้นนิรภัย
อุปกรณ์แสดงระดับน้ํา
ระบบควบคุมระดับน้ํา
ระบบไล่อากาศอัตโนมัติ
อุปกรณ์ตรวจหาเปลวไฟ
ระบบการตัดจ่ายเชื้อเพลิง
ระบบสัญญาณเตือนภัย
มาตรวัดความดันไอน้ํา
ระบบควบคุมความดันไอน้ํา
ลิ้นระบายใต้หม้อน้ํา
มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย
ระบบ Interlock ต่างๆ

สภาพการตรวจสอบ
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง
เรียบร้อย
บกพร่อง

การสอบเทียบ (Calibration)

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและความเห็นของวิศวกร
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้า ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของ
วิศวกรจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงลายมือชื่อรับรอง
(ลงชื่อ) ........................................................
(....................................................)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ............................................................
(....................................................)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

