ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ํา
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548
1. ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ําต้องจัดให้มีการตรวจทดสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้ํากับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. หม้อไอน้ําต้องมีการอัดน้ําทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งนับแต่วันเริ่มใช้งาน เว้นแต่เป็นหม้อไอน้ําที่มีกําลังผลิต
ไอน้ํา 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป ที่มีการออกแบบโครงสร้างและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตามมาตรฐานสากล จะทํา
การตรวจทดสอบในแต่ละครัง้ เกิน 1 ปี ได้แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อน
3. ก่อนการตรวจทดสอบหม้อไอน้ําต้องเตรียมการดังนี้
- หยุดการใช้งานหม้อไอน้ําก่อนการตรวจทดสอบโดยการปิด Burner ของหม้อไอน้ําหากเป็นหม้อไอน้ําที่
ใช้เชื้อเพลิงเหลว หรือโกยเชื้อเพลิงพร้อมขี้เถ้าออกจากเตาให้หมดในกรณีที่เป็นหม้อไอน้ําที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง เช่น
ฟืน ขี้เลื่อย ถ่านหิน เป็นต้น
- ระบายไอน้ําออกจากหม้อไอน้ําให้หมดและลดอุณหภูมิภายในหม้อไอน้ําไม่ให้เกิน 49 oC ซึ่งในการลด
อุณหภูมิไม่ควรใช้การถ่ายน้ําร้อนออกแล้วเติมน้ําเย็นทันที
- เปิดประตูเตา หรือฝาหน้า-หลัง หรือช่องเปิดต่างๆของหม้อไอน้ําเพื่อให้เห็นผิวด้านสัมผัสไฟ และทํา
ความสะอาดผิวด้านสัมผัสไฟให้ปราศจากเขม่าขี้เถ้า
- ระบายน้ําออกจากหม้อไอน้ําให้หมด เปิดช่องคนลอด ช่องมือลอด ช่องทําความสะอาด และทําความ
สะอาดภายในหม้อไอน้ํา
- จัดเตรียมประเก็นของส่วนต่างๆ เช่น ช่องคนลอด ช่องมือลอด ฝาหน้า-หลัง และหน้าแปลนต่างๆ
สําหรับเปลี่ยนใหม่หลังจากตรวจทดสอบหรือทําความสะอาด
- จัดให้ผู้ควบคุมหม้อไอน้ําหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่อํานวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลแก่วิศวกร และรับทราบ
คําแนะนําจากวิศวกรในวันตรวจทดสอบ
- ในกรณีที่มีการใช้หม้อไอน้ําตั้งแต่ 2 เครือ่ งขึ้นไป โดยมีระบบท่อร่วมกัน ให้ตัดแยกระบบท่อของหม้อ
ไอน้ําที่กําลังใช้งานออกจากหม้อไอน้ําที่จะตรวจทดสอบ

- จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกประจําวันการใช้งานหม้อไอน้ํา ประวัติการซ่อมแซมหรือ
บํารุงรักษา หรือเอกสารอื่นๆที่จําเป็น เพื่อให้วิศวกรผู้ตรวจทดสอบได้ทบทวนเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจ
ทดสอบ สืบค้นปัญหา และวิเคราะห์หาสาเหตุ
- ถอดชิ้นส่วนอื่นๆที่จําเป็นต่อการตรวจทดสอบตามคําขอของวิศวผู้ตรวจทดสอบ
4. ในการตรวจทดสอบหม้อไอน้ําต้องมีการคํานึงถึงอันตรายต่างๆ และดําเนินการให้เกิดความปลอดภัยในขณะ
ตรวจทดสอบหม้อไอน้ํา ดังนี้
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน
- ตัดแยกระบบพลังงานของหม้อไอน้ําเพื่อป้องกันอันตรายในระหว่างตรวจทดสอบ
- จัดให้มีการระบายอากาศภายในหม้อไอน้ํา ห้องเผาไหม้ หรือบริเวณที่อับอากาศอย่างเพียงพอที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ตรวจทดสอบ
5. การตรวจทดสอบภายนอกหม้อไอน้ําต้องดําเนินการดังนี้
- ตรวจสอบการติดตั้งหม้อไอน้ําและระบบท่อให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และความเหมาะสมของพื้นที่
ในการติดตั้ง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ถอดฉนวนออกบางส่วนเพื่อตรวจสอบสภาพเปลือกหม้อไอน้ําหรือโครงสร้างภายใน
ฉนวน
- ตรวจสอบการรั่วซึมและรอยร้าวในส่วนต่างๆของหม้อไอน้ํา
- ตรวจสอบจํานวน ขนาด การติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและถูกต้อง
ตามที่กฎหมายกําหนด
6. การตรวจทดสอบภายในหม้อไอน้ําต้องดําเนินการดังนี้
- ตรวจสอบการบิดเบี้ยว การแตกร้าว การรั่วซึมของหม้อไอน้ํา
- ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ความหนา เพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างรับ
ความดัน
- ตรวจสอบการบิดเบี้ยวเสียรูปหรือความผิดปกติอันเนื่องมาจากความร้อน
- ตรวจสอบการผุกร่อนของผิวด้านสัมผัสน้ําและด้านสัมผัสไฟ
- ตรวจสอบตะกรันและโคลนตะกอน โดยต้องมีการสะสมไม่หนากว่า 1/16 นิ้ว (1.5 มิลลิเมตร)
- ตรวจสอบสภาพปูนทนไฟ อิฐทนไฟ หรือฉนวนกันความร้อน
- ตรวจสอบสภาพรอยเชื่อมต่างๆ
- ตรวจสอบสภาพเหล็กยึดโยงของหม้อไอน้ํา

- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรับความดันของหม้อไอน้ําโดยการอัดน้ําทดสอบ ซึ่งน้ําที่ใช้ต้องมี
อุณหภูมิไม่เกิน 49 oC
7. การอัดน้ําทดสอบสําหรับหม้อไอน้ําที่สร้างใหม่ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรับความดันให้
ทดสอบที่ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุด และคงความดันไว้ไม่น้อยกว่า 10 นาที
จากนั้นให้ลดความดันลงให้เหลือ 1 - 1.25 เท่าของความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุด แต่ถ้าไม่ทราบความดันอนุญาต
ให้ใช้งานสูงสุดให้ทดสอบที่ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันใช้งานสูงสุด และคงความดันไว้ไม่น้อยกว่า
30 นาที แล้วตรวจสอบการรั่วซึมในส่วนต่างๆ
8. ในการอัดน้ําทดสอบประจําปีให้ทดสอบที่ความดัน 1 – 1.25 เท่าของความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุด โดยให้คง
ความดันไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจทดสอบ แต่ถ้าไม่ทราบความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุให้ทดสอบที่ความดัน
ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันใช้งานสูงสุด และคงความดันไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที แล้วทําการตรวจสอบการ
รั่วซึม
9. ต้องตั้งลิ้นนิรภัยให้ระบายความดันที่ 1.1 เท่าของความดันใช้งานสูงสุด แต่ต้องไม่เกิน 1.03 เท่าของความดัน
อนุญาตให้ใช้งานสูงสุด
10. วิศวกรผู้ตรวจทดสอบต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆดังนี้
- เกจวัดความดัน
- เครื่องสูบน้ําเข้าหม้อไอน้ํา
- เครื่องควบคุมระดับน้ํา
- เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ
- ลิ้นนิรภัย
- เครื่องควบคุมความดัน
- หลอดแก้วบอกระดับน้ํา
- สวิทซ์ฉุกเฉิน
- ฝานิรภัย (ถ้ามี)
- ลิ้นกันกลับ
11. เครื่องสูบน้ําเข้าหม้อไอน้ําต้องมีความดันในการป้อนน้ําอย่างน้อย 1.25 เท่าของความดันอนุญาตให้ใช้งาน
สูงสุด หรือมีความดันในการป้อนน้ําไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันใช้งานสูงสุด หากไม่ทราบความดันอนุญาตให้
ใช้งานสูงสุด
12. เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติต้องส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อน้ําในหม้อไอน้ํามีระดับต่ํากว่าปกติซึ่งไม่ทําให้
เกิดความเสียหายแก่ด้านสัมผัสไฟ

13. ลิ้นนิรภัยต้องติดตั้งโดยไม่มีวาล์วคั่น มีอตั ราการระบายไอน้ํามากกว่าอัตราการผลิตไอน้ํา หากหม้อไอน้ํามีพื้นที่
ผิวรับความร้อนตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งลิ้นนิรภัยอย่างน้อย 2 ชุด
14. ต้องปรับตั้งเครื่องควบคุมความดันให้ตัดระบบป้อนเชื้อเพลิงที่ความดันไม่เกินความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุด
หากไม่ทราบความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุดให้ปรับตั้งที่ความดันไม่มากกว่า 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

15. วิศวกรผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆดังนี้
- เกจวัดอุณหภูมิปล่อง (ถ้ามี)
- ถังพักน้ําป้อนเข้าหม้อไอน้ํา หรือ Condensate Tank (ถ้ามี)
- ระบบปรับสภาพน้ําก่อนเข้าหม้อไอน้ํา (ถ้ามี)
- ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ปล่อง (ถ้ามี)
- ฉนวนหุ้มหม้อไอน้ํา (ถ้ามี)
- วาล์วถ่ายน้ํา
- ลิ้นหรือวาล์วต่างๆที่ติดตั้งกับหม้อไอน้ํา
16. วิศวกรผู้ตรวจทดสอบต้องจัดทําและจัดส่งรายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ําให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสําเนาหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้ํา โดยต้องรับรองสําเนาลงในเอกสารสําเนาดังกล่าวด้วย
17. รายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ํา ต้องมีรายละเอียดดังนี้
- หากพบว่าโครงสร้าง ส่วนประกอบ หรือระบบการทํางานของหม้อไอน้ําบกพร่องให้บันทึกข้อบกพร่อง
นั้น พร้อมคําแนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
- ภาพถ่ายการตรวจทดสอบหม้อไอน้ําที่กระทําโดยวิศวกรผู้ตรวจทดสอบ โดยให้แนบไปกับรายงานผลการ
ตรวจทดสอบหม้อไอน้ํา ทั้งนี้รายละเอียด ขนาด และจํานวนของภาพถ่ายให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนดโดยคํานึงถึงความเหมาะสม (ตามแบบที่แนบท้ายประกาศ)
18. เมื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับรายงานผลการตรวจทดสอบหม้อไอน้ําจากวิศวกรผู้ตรวจทดสอบแล้วให้
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายงานและภาพถ่าย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หรือลงลายมือชื่อพร้อมตรา
ประทับ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล) แล้วจัดส่งรายงานผลการตรวจทดสอบหม้อไอน้ํา ภาพถ่าย และเอกสารอื่นๆที่

เกี่ยวข้องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วันนับแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจทดสอบหม้อไอน้ํา โดยต้องทําสําเนา
จัดเก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
19. รายงานผลการตรวจทดสอบหม้อไอน้ํา ภาพถ่าย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะต้องส่งให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีดังนี้
- รายงานผลการตรวจทดสอบหม้อไอน้ํา พร้อมแนบภาพถ่าย (แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ)
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ตรวจทดสอบ
- สําเนาหนังสืออนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้ําของวิศวกรผู้ตรวจทดสอบ
- สําเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบกิจการโรงงาน หรือสําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล พร้อมกับ
สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
- เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ํา (แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ)
(สําเนาเอกสารทั้งหมดต้องมีการรับรองสําเนา)
20. วิศวกรผู้ตรวจทดสอบหม้อไอน้ําต้องผูกพันในผลการตรวจทดสอบหม้อไอน้ําที่ตนเองตรวจทดสอบหรือมีส่วน
ร่วมในการตรวจทดสอบจนกว่าจะครบกําหนดที่จะต้องทําการตรวจทดสอบหม้อไอน้ําครั้งใหม่ หรือเมือ่ มีการตรวจ
ทดสอบและรับรองโดยวิศวกรอื่น
21. หากพบว่าวิศวกรผู้ตรวจทดสอบและ/หรือผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดทําผลการตรวจทดสอบหม้อไอน้ําอัน
เป็นเท็จ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อ
ไอน้ํา รวมทั้งจะจัดส่งข้อมูลการกระทําผิดของวิศวกรผู้ตรวจทดสอบไปยังสภาวิศวกรเพื่อดําเนินการลงโทษต่อไป
ผู้สรุป
นายธนวัฒน์ แย้มดี
นักวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

