กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(หมอนํ้า)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ ง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอนํ้า
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2(7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานสําหรับลูกจางไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา“ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอนํ้า”
ขอ 2 ใหยกเลิกหมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอไอนํ้าแหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2519
ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 4 ในประกาศนี้
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซึ่งได
รับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเอง
หรือไมก็ตาม
“หมอนํ้า” หมายความวา ภาชนะปดที่ใชผลิตนํ้ารอนหรือไอนํ้าที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ โดยใชความ
รอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงหรือจากไฟฟาหรือจากพลังงานนิวเคลียร
“หมอนํ้าทําความรอน” หมายความวา หมอนํ้าที่ใชผลิตไอนํ้าความดันไมเกิน 1 บาร หรือไอนํ้าอุณหภูมิ
ไมเกิน 120 องศาเซลเซียส หรือนํ้ารอนความดันไมเกิน 10 บาร
“หมอนํามื
้ อสอง” หมายความวา หมอนํ้าที่เปลี่ยนทั้งเจาของและที่ติดตั้งหลังจากใชครั้งแรก
“หมอนํ้าที่ยายที่ติดตั้ง” หมายความวา หมอนํ้าที่ถอดออกจากที่ตั้งเดิมและติดตั้งอีกครั้ง ณ ที่เดิมหรือติด
ตัง้ ณ ที่ติดตั้งใหมโดยไมเปลี่ยนเจาของ
“ผูค วบคุม” หมายความวา ผูที่นายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใชหมอนํ้า
“การดัดแปลง” หมายความวา การเปลี่ยนแปลงหมอนํ้าที่เปนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สําคัญไปจาก
การออกแบบเดิม ซึ่งจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยของผูใชหมอนํ้า
“การตรวจทดสอบ” หมายความวา การตรวจอยางละเอียดดวยสายตา และเครื่องมือทั้งภายในและภาย
นอกหมอนํ้าโดยเปดฝาตางๆ ในขณะหยุดใชงานหมอนํ้า รวมถึงการตรวจการทํางานของอุปกรณประกอบตางๆ
ตลอดจนการทดสอบเกี่ยวกับความแข็งแรงของหมอนํ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 200 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534
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หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 5

ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้มิใหใชบังคับแกหมอนํ้าทําความรอนแบบทอขดที่ไมมีที่พักไอ

เวนแต
(1)
(2)
(3)
(4)

มีทพี่ กั ไอ และขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกทอนํ้าหรือหลอดนํ้าเกิน 19 มิลลิเมตร
ความจุของนํ้าเกิน 23 ลิตร
อุณหภูมิของนํ้าเกิน 177 องศาเซลเซียส
ในหลอดนํ้ามีไอนํ้าเกิดขึ้น

ขอ 6 ใหนายจางที่ใชหมอนํ้าจัดหาหมอนํ้าและสวนประกอบตางๆ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ISO ASME JIS DIN BS หรือมาตรฐานอื่นที่กรมแรงงานรับรอง
ขอ 7 ใหนายจางที่ใชหมอนํ้ามือสองหรือที่ยายที่ตั้งใหมซึ่งไดมาตรฐานตามขอ 6 ตองกําหนดความดันที่
อนุญาตใหใชไดสูงสุดเสียใหมตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม โดยอัดนํ้าทดสอบดวยความดัน 1.5 เทาของความ
ดันที่ปรับตั้งลิ้นนิรภัยใหเปด แตไมเกิน 1.5 เทาของความดันสูงสุดที่ออกแบบ ถาความดันที่ใชงานอยูระหวาง 4
หรือ 5 บาร ใหอัดนํ้าทดสอบดวยความดัน 8 บาร หรือถาความดันใชงานตํ่ากวา 4 บารลงไป ใหอัดนํ้าดวยความ
ดันเปน 2 เทาของความดันที่ใชงานสูงสุด ทั้งนี้ ใหพิจารณาสภาพของหมอนํ้าประกอบดวย ผลการทดสอบตองได
รับการรับรองจากวิศวกรที่มีวุฒิตามขอ 39 และเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบได
ขอ 8 เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบกระเทือนตอการใชงานของหมอนํ้าซึ่งอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัย
ตอลูกจาง ใหนายจางแจงใหกรมแรงงานทราบโดยทันที ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรายแรง เชน เกิดการระเบิด ตองแจง
โดยดวนทางโทรศัพท โทรเลข หรือใชบุคคลสงขาว
ขอ 9 ใหนายจางจัดทําปายระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองปลอดภัยในการใชหมอนํ้า
การตรวจอุปกรณหมอนํ้าทุกอยางกอนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแกไขขอขัดของตางๆ ติดไวบริเวณหอง
หมอนํ้าใหผูควบคุมเห็นไดชัดเจนพรอมทั้งชี้แจงใหเขาใจและถือปฏิบัติ
ขอ 10 ใหนายจางจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอนํ้าที่มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
ชางยนต หรือชางกลโรงงาน หรือชางผูชํานาญงานที่ผานการทดสอบจากสถาบันของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันอื่นซึ่งกรมแรงงานรับรองวาเปนผูสามารถควบคุมหมอนํ้าได หรือชางผูชํานาญงานที่ปฏิบัติงานภายใต
การควบคุมของวิศวกรเครื่องกลตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ 11 ใหนายจางจัดใหมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าที่ใชกับหมอนํ้าใหอยูในสภาพใสสะอาด มีตะกอน
แขวนลอยและสารละลายนอย ไมกระดางและไมเปนกรด ใหเหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอนํ้าตามหลัก
วิชาการดานวิศวกรรม
ขอ 12 ใหนายจางดูแลใหมีการระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลากอนที่จะใหลูกจาง
ตรวจหรือซอมภายในหมอนํ้า
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หมวด 2
การติดตั้งหมอนํ้าและอุปกรณ
ขอ 13 การดําเนินการติดตั้งหมอนํ้าและอุปกรณ ใหนายจางปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวดนี้
ขอ 14 จัดใหมีการติดตั้งหมอนํ้าและอุปกรณประกอบและทดสอบกอนใชงานโดยวิศวกรเครื่องกลประเภท
สามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร แลวแตกรณีตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ 15 การติดตั้งหมอนํ้าและอุปกรณประกอบ
(1) ใหติดตั้งหมอนํ้าและอุปกรณแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะออกจากเครื่องจักร อุปกรณและวัสดุอื่นๆ ไม
นอยกวา 2.50 เมตร
(2) กรณีติดตั้งหมอนํ้าอยูในหองโดยเฉพาะตองจัดใหมีระยะหางระหวางตัวหมอนํ้ากับผนังหองโดยรอบไม
นอยกวา 1.50 เมตร
(3) ถาติดตั้งหมอนํ้ามากกวา 1 เครื่องตองจัดใหมีระยะหางระหวางเปลือกหมอนํ้าของแตละเครื่องไมนอย
กวา 1.50 เมตร
(4) ตองจัดใหมีระยะหางระหวางเปลือกหมอนํ้าดานบนถึงเพดานหรือหลังคาไมนอยกวา 1.50 เมตร
(5) ตองจัดใหมีเหล็กยึดโยงทอที่ตอจากหมอนํ้าที่มั่นคงแข็งแรงและอยูในลักษณะที่สามารถรับการขยาย
ตัวและหดตัวของทออยางเหมาะสมตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
ขอ 16 หมอนํ้าที่สูงเกิน 3 เมตร จากพื้นถึงเปลือกหมอนํ้าดานบน นายจางตองจัดทําบันไดและทางเดิน
เพื่อใหผูควบคุมซอมแซมหรือเดินไดสะดวกปลอดภัย พรอมจัดใหมีราวจับและขอบกั้นของตกและพื้นที่ทํางานทุก
ชัน้ และตองจัดใหมีทางออกอยางนอยสองทาง
ขอ 17 หองหมอนํ้าหรือหองควบคุมตองจัดใหมีทางออกไมนอยกวาสองทาง ซึ่งอยูคนละดานกัน
ขอ 18 พื้นหอง ชั้นบันไดและพื้นตางๆ ตองใชวัสดุกันลื่น และชองเปดที่พื้นตองมีขอบกั้นของตก
ขอ 19 หองหมอนํ้าตองจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ เครื่องวัดตางๆ และอุปกรณประกอบตองมีแสง
สวางใหเพียงพอที่จะอานคาและควบคุมไดสะดวก สิ่งกีดขวางทางเดินหรือสิ่งกีดขวางพาดตํ่ากวาระดับศีรษะตอง
ทําเครือ่ งหมาย โดยทาสีหรือใชเทปสะทอนแสงติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน
ขอ 20 จัดใหมีระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก และเครื่องวัดตางๆ รวมทั้งแผงควบคุมใหเห็น
อยางชัดเจนในกรณีเกิดไฟฟาดับ
ขอ 21 จัดใหมีฐานรากที่ตั้งของหมอนํ้าที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและแรงกดรวมถึงแรงดันจาก
การขยายตัวของหมอนํ้า การออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
ขอ 22 จัดใหมีปลองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
ขอ 23 จัดใหมีฉนวนที่เหมาะสมหุมเปลือกหมอนํ้าและทอที่รอนทั้งหมด
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ขอ 24 จัดใหมีลิ้นนิรภัยและการติดตั้งที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO ASME JIS DIN BS หรือ
มาตรฐานอื่นที่กรมแรงงานรับรองและตองปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
(1) หมอนํ้าทุกเครื่องตองมีลิ้นนิรภัยอยางนอยหนึ่งตัว แตถามีผิวรับความรอนมากกวา 50 ตารางเมตร
ตองมีลิ้นนิรภัยอยางนอยสองตัวและลิ้นนิรภัยตัวเล็กที่สุดบาลิ้นตองมีเสนผาศูนยกลางภายในไมนอยกวา 15
มิลลิเมตร
(2) ลิ้นนิรภัยทุกตัวที่ตั้งความดันไอออกไวสูงสุดตองตั้งไมเกินรอยละสิบของความดันที่ใชอยูสูงสุด และ
ตองไมเกินรอยละสามของความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุด
(3) หามติดตั้งลิ้นหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ระหวางหมอนํ้ากับลิ้นนิรภัยและตองติดตั้งลิ้นนิรภัยใหใกลหมอนํ้า
มากที่สุด หนาตัดของทอสวนที่ตอเขากับลิ้นนิรภัยตองมีขนาดไมนอยกวาหนาตัดของรูลิ้นนิรภัย
(4) ทอระบายไอออกของลิ้นนิรภัยที่ตอยื่นออกไปใหตอประจําลิ้นแตละตัว พื้นที่หนาตัดของทอระบาย
ตองมีขนาดเหมาะไดมาตรฐาน และทอตอระบายไอออกตองยึดใหแนนและไมแตะกับลิ้นนิรภัยโดยตรงเพื่อไมให
เกิดแรงดันกระทําบนตัวลิ้นนิรภัยไมวาจะอยูในสภาพรอนหรือเย็น
(5) ทอระบายไอออกที่ตอจากลิ้นนิรภัยตองมีสวนโคงงอ 90 หรือ 45 องศา ไมเกิน 2 โคง สวนปลายทอ
ระบายไอออกตองไมมีสิ่งกีดขวางหรืออุดตันและไอที่ระบายออกตองไมเปนอันตรายตอบุคคลหรืออุปกรณอื่นๆ
ขอ 25 จัดใหมีมาตรวัดระดับนํ้าและการติดตั้งที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO ASME JIS DIN BS หรือ
มาตรฐานอื่นที่กรมแรงงานรับรอง และตองปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
(1) มาตรวัดระดับนํ้าแบบหลอดแกวตองเปนหลอดแกวนิรภัย มีครอบปองกันซึ่งสามารถดูระดับนํ้าได
ชัดเจน
(2) กรณีหมอนํ้ามีความสูงและหองควบคุมจําเปนตองอยูหางจากหมอนํ้าและการสังเกตระดับนํ้าใน
หลอดแกวทําไดลําบาก จะตองหาวิธีการที่สามารถสังเกตระดับนํ้าในหลอดแกวได อาจใชกระจกเงาสะทอน ระบบ
โทรทัศนหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
(3) ตองติดตั้งสัญญาณแสงและเสียงเตือนเมื่อระดับนํ้าตํ่ากวาขีดอันตราย
(4) ทอทางนํ้าและไอนํ้าที่เขามาตรวัดระดับนํ้าตองมีลิ้นปด-เปด คั่นระหวางหมอนํ้ากับมาตรวัดระดับนํ้า
ปลายทอระบายนํ้าของมาตรวัดระดับนํ้า ชุดควบคุมระดับนํ้าและกอกทดสอบตองตอในที่ที่ปลอดภัยและอยูใน
ตําแหนงที่สามารถเห็นหรือไดยินเสียงไดชัดเจน
(5) ทอหรืออุปกรณประกอบที่ตอระหวางหมอนํ้ากับมาตรวัดระดับนํ้าตองใหสั้นที่สุดและตองระบายนํ้าในทอหรือ
อุปกรณประกอบออกไดหมด หามตอเอาไอจากสวนนี้ไปใชงาน

ขอ 26 จัดใหมีมาตรวัดความดันไอนํ้าและการติดตั้งที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO ASME JIS DIN BS
หรือมาตรฐานอื่นที่กรมแรงงานรับรอง และปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
(1) จัดใหมีสเกลที่วัดไดระหวางหนึ่งเทาครึ่งถึงสองเทาของความดันที่ใชงานสูงสุดและมีขีดสีแดงบอก
ความดันใชงานสูงสุดของหมอนํ้ าไวดวยเสนผาศูนยกลางหนาปทมของมาตรวัดไอนํ้า ตองไมนอยกวา 100
มิลลิเมตร
(2) จัดใหมีการติดตั้งมาตรวัดความดันไอนํ้าที่ไมสัมผัสกับไอนํ้าโดยตรง โดยใหมีทอขดเปนวงกลมที่มีนํ้า
ขังอยู หรืออุปกรณอื่นที่ทํางานคลายกันเปนตัวถายทอดแรงดันอีกตอหนึ่ง
(3) ดูแลรักษามาตรวัดความดันไอนํ้าใหอยูในสภาพดีและอานคาไดถูกตองชัดเจน
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(4) ติดตั้งมาตรวัดความดันไอนํ้าในตําแหนงที่ไมมีการสั่นสะเทือนและสะดวกในการเขาปรับแตงและอยู
ในตําแหนงที่ควบคุมสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยไมมีสิ่งกีดขวางบังสายตาในขณะปฏิบัติงาน
(5) ติดตัง้ มาตรวัดความดันไอนํ้าและขอตอในบริเวณที่มีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 4 องศาเซลเซียสและไมเกิน
60 องศาเซลเซียส
(6) ในกรณีที่มีความจําเปนตองเอียงมาตรวัดความดันไอนํ้าใหเอียงหนาลงเพื่อใหเห็นไดชัดโดยทํามุม
ไมเกิน 30 องศาจากแนวดิ่ง
ขอ 27 จัดใหมีสวนระบายนํ้าทิ้งและการติดตั้งที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO ASME JIS DIN BS หรือ
มาตรฐานอื่นที่กรมแรงงานรับรองและตองปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
(1) ตองติดตั้งลิ้นระบายที่หมอนํ้าทุกเครื่อง แตละทอระบายตองมีลิ้นระบายไมนอยกวา 2 ตัว โดยติดตั้ง
ณ จุดตํ่าสุดของหมอนํ้า ทอระบายนํ้าทิ้งที่ตอระหวางหมอนํ้ากับลิ้นระบายตองใหสั้นที่สุด
(2) ทอระบายและขอตอตองติดตั้งในบริเวณที่ไมชื้นแฉะหรืออับอากาศอันอาจเกิดการผุกรอนได
(3) ลิน้ ปด-เปด ทอระบายตองอยูในตําแหนงที่เขาไปปฏิบัติงานไดงาย ถาติดตั้งอยูตํ่ามากหรือในบริเวณ
ทีค่ ับแคบเขาไปปด-เปด ไมสะดวกตองตอกานสําหรับปด-เปด ใหสามารถปด-เปด ไดสะดวกปลอดภัย
(4) ติดตั้งทอระบายลงในที่ที่เห็นไดงายเมื่อเกิดการรั่วและปลายทอระบายตองตอลงในที่ที่ปลอดภัยและ
อยูใ นตําแหนงที่สามารถมองเห็นและไดยินเสียงไดชัดเจน
(5) ทอที่ตอจากทอระบายตองมีเหล็กยึดโยงใหมั่นคงแข็งแรงและตอในลักษณะที่รับการขยายตัวและ
หดตัวของ ทออยางเหมาะสมตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
ขอ 28 จัดใหมีสูบนํ้าเขาหมอนํ้าและอุปกรณดังนี้
(1) เครื่องสูบนํ้าเขาหมอนํ้าตองสามารถทําความดันไดไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของความดันใชงานสูงสุด
และมีมาตรวัดความดันติดอยูทางทอสงของเครื่องสูบนํ้า
(2) เครื่องสูบนํ้าเขาหมอนํ้าตองสามารถสูบนํ้าเขาหมอไดปริมาณไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราการ
ผลิตไอสูงสุดของหมอนํ้า
(3) หมอนํ้าที่มีผิวรับความรอนมากกวา 50 ตารางเมตร ตองมีเครื่องสูบนํ้าเขาหมอนํ้าอยางนอยสองชุด
(4) ทอนํ้าเขาของหมอนํ้าแตละเครื่องตองมีลิ้นกันกลับและลิ้นปด-เปดติดตั้งใกลกับหมอนํ้าในกรณีที่มี
อุปกรณชวยประหยัด (Economizer) ติดตั้งกับหมอนํ้าใหติดตั้งลิ้นดังกลาว ณ ทางเขาอุปกรณชวยประหยัด
ขอ 29 ถาใชปลั๊กหลอมละลาย (Fusible plugs) ตองปฏิบัติดังนี้
(1) โลหะผสมทีใ่ ชทําปลั๊กหลอมละลายตองมีคุณสมบัติหลอมละลายระหวาง 230-232 องศาเซลเซียส
สําหรับหมอนํ้าที่มีความดันไมเกิน 10 บาร
(2) ตองหมัน่ ตรวจดูสภาพของปลั๊กอยูเสมอ หากพบวาอยูในสภาพที่ไมดีใหถอดเปลี่ยนใหมและหามใช
งานเกินกวาหนึ่งป
(3) เกลียวที่ใชขันเขาทอไฟใหญตองเปนลักษณะเรียวลงตรงจุดคอคอดโตไมนอยกวา 9 มิลลิเมตร ความ
ยาวสวนทีห่ ลอมละลายไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร และปลายทางออกดานไฟไมนอยกวา 12.5 มิลลิเมตร
ขอ 30 แผงควบคุมอัตโนมัติและเครื่องวัดตางๆ ของหมอนํ้าตองติดตั้งไว ณ ที่ซึ่งผูควบคุมสามารถมอง
เห็นไดงายและชัดเจน สายไฟฟาที่ตอจากอุปกรณไปยังแผงควบคุมอัตโนมัติและเครื่องวัดตองรอยในทอให
เรียบรอย

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(หมอนํ้า)

ขอ 31 ทอไอนํ้า ทอนํ้ารอนหรือทออื่นๆในระบบตองออกแบบและติดตั้งตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
ทอที่ใชตองเปนชนิดและแบบที่เหมาะสม
ขอ 32 กรณีที่มีหมอนํ้าตั้งแตสองเครื่องขึ้นไปใชทอจายไอรวมกันตองติดตั้งลิ้นกันกลับที่ทอหลังลิ้นจายไอ
ของหมอนํ้าแตละเครื่อง
หมวด 3
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับหมอนํ้า
ขอ 33 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับหมอนํ้า” ประกอบดวย
อธิบดีกรมแรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรม
แรงงานแตงตั้งผูมีประสพการณหรือผูทรงคุณวุฒิทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชหมอนํ้าความ
ดันสูง ผูมีประสบการณหรือผูทรงคุณวุฒิทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชหมอนํ้าความดันตํ่า
วิศวกรที่มีประสบการณเกี่ยวกับการใชหมอนํ้ามาไมนอยกวาหาป ผูผลิตหมอนํ้า ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอื่น เปนกรรมการซึ่งทั้งคณะมี
จํานวนรวมกันไมเกินสิบคน
ขอ 34 คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับหมอนํ้ามีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายดานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอนํ้า
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
หมอนํ้า
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกกรมแรงงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้ง ซอมแซม ตรวจ และอื่นๆ
เกี่ยวกับหมอนํ้า
ขอ 35 ใหกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับหมอนํ้าซึ่งอธิบดีกรมแรงงานแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งใหมไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ขอ 36 นอกจากการพนตําแหนงตามขอ 35 กรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับหมอนํ้า ซึ่งอธิบดีกรมแรงงาน
แตงตั้งจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) อธิบดีกรมแรงงานใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 37 ในกรณีที่กรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับหมอนํ้าซึ่งอธิบดีกรมแรงงานแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ
อธิบดีกรมแรงงานอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือ
อยูของกรรมการซึ่งตนแทน
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กรณีที่กรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับหมอนํ้าซึ่งอธิบดีกรมแรงงานแตงตั้งดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังไม
มีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม การ
แตงตั้งตองใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการเดิมครบวาระ
ขอ 38 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับหมอนํ้าตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
มติที่ประชุมตองถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หมวด 4
การควบคุม
ขอ 39

ใหนายจางจัดใหมีการตรวจ ทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชงานของหมอนํ้าอยาง

นอย
ปละหนึ่งครั้ง โดยวิศวกรเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหตรวจทดสอบ
หมอนํ้ าไดแลวแตกรณีตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แลวเก็บเอกสารรับรอง
ความปลอดภัยในการใชหมอนํ้าไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
กรณีมีการซอมที่มีผลตอความแข็งแรงของหมอนํ้าตองเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรมทั้งการเลือก
ใชวัสดุ เทคนิคและวิธีการซอม ภายหลังการซอมตองจัดใหมีวิศวกรตรวจทดสอบกอนใชงานโดยบุคคลผูมีคุณวุฒิ
ดังกลาวขางตน แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอนํ้าไวเปนประวัติของหมอนํ้านั้นๆ เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบได
ขอ 40 นายจางที่ดัดแปลงหมอนํ้าตองจัดใหมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามขอ 39 ออกแบบ ควบคุมและรับ
รองความปลอดภัยของหมอนํ้าพรอมทั้งเก็บรายละเอียดการดัดแปลงไวเปนประวัติของหมอนํ้าเพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่สามารถตรวจสอบได
ขอ 41 ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาหมอนํ้าชํารุดหรือบกพรองอยูในสภาพไมปลอดภัยในการ
ใชงานพนักงานเจาหนาที่อาจเตือนใหนายจางปรับปรุง ซอมแซม แกไขใหอยูในสภาพเรียบรอยปลอดภัยตามหลัก
วิชาการดานวิศวกรรมภายในระยะเวลาที่กําหนดกอนใชงานตอไป หรือใหลดความดันใชงานลงจนปลอดภัยและ
ถ า หม อ นํ้ าใดอยู  ใ นสภาพที่ ชํ ารุ ด ทรุ ด โทรมมากเนื่องจากหมดอายุใชงานไมสมควรที่จะใหใชงานอีกตอไป
ใหพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งหามใช
คําเตือนหรือคําสั่งดังกลาวขางตนใหพนักงานเจาหนาที่ปดสําเนาไว ณ บริเวณหมอนํ้าใหเห็นไดชัดเจน
ขอ 42 เมือ่ นายจางพบหรือไดรับแจงวามีการชํารุดเสียหายของหมอนํ้าที่มีผลตอความปลอดภัยในการใช
งานจะตองหยุดใชหมอนํ้านั้นทันทีจนกวาจะไดมีการแกไขใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยเสียกอน
ขอ 43 หามนายจางใหลูกจางใชหมอนํ้าที่อยูในสภาพที่ไมปลอดภัยในการใชงาน
หมวด 5
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
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ขอ 44 ใหนายจางจัดใหลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับหมอนํ้าสวมใสแวนตา หนากาก เครื่องปองกันเสียงที่
ปองกันความรอน รองเทาพื้นยางหุมสนหรือเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลอื่น ๆ ตามสภาพและลักษณะของ
งานและใหถือเปนระเบียบปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดเวลาที่ลูกจางปฏิบัติงานนั้น
ขอ 45 ใหลูกจางสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามขอ 44 ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ขอ 46 หามนายจางยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหลูกจางที่ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ทํางาน ถาการทํางานลักษณะเชนวานั้นจําเปนตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามขอ 44
ขอ 47 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามขอ 44 ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ขอ 48 ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายตามประกาศนี้
หมวด 6
เบ็ดเตล็ด
ขอ 49 ขอกําหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่กําหนดไวในประกาศนี้เปนมาตรฐานขั้นตํ่า
ที่จะตองปฏิบัติเทานั้น
ขอ 50 สถานประกอบการที่ติดตั้งหมอนํ้าหลังจากที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้มีผลบังคับใชให
เปนไปตามขอกําหนดตามประกาศนี้ทุกประการ สําหรับสถานประกอบการที่ติดตั้งหมอนํ้ากอนประกาศนี้มีผล
บังคับใช ใหนายจางทําการปรับปรุง แกไขหมอนํ้า ตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม ตามชนิด ประเภท รายละเอียด
และระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2534
เจริญจิตต ณ สงขลา
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(หมอนํ้า)

กองตรวจความปลอดภัย
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอไอนํ้า
ขาพเจา…………………………………………….. อายุ………….ป อาชีพ………………………………..…...........…….
พักอยูบานเลขที่………….หมูที่………………..ตรอก/ซอย……………………………….ถนน……………………………….............………….
ตําบล/แขวง………………………. อําเภอ/เขต…………………………….. จังหวัด…………………………โทรศัพท…………...........……..
สถานที่ทํางาน………………………………………………ตั้งอยู ณ………………………………………………….โทรศัพท…………...................
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
พ.ศ.2505 เลขทะเบียน………………………………………… ตั้งแตวันที่…………………………..............................……………………
ถึงวันที่…………………………….............................
ขาพเจาไดทําการอัดนํ้าทดสอบและตรวจสภาพหมอไอนํ้าของโรงงาน ………………………………………………….....…………….
ซึ่งตั้งอยูเลขที่ ………………หมูที่………………..ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………...............……
ตําบล/แขวง………………………...อําเภอ/เขต……………………………. จังหวัด…………………………โทรศัพท…………............…….
ประกอบกิจการ…………………………………… ทะเบียนโรงงานเลขที่…………………………….. หมดอายุ…………………….............
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ………………………………………………….………………จํานวนคนงาน………………….คน
ตรวจสอบเรียบรอยเมื่อวันที่………………………………..เวลา………………….น. โรงงานมีหมอไอนํ้าทั้งหมด…….…….…เครื่อง
หมอไอนํ้าเครื่องนี้หมายเลข……………………………ขณะตรวจ หมอไอนํ้าเครื่องอื่นอยูในสภาพ กําลังใชงาน หยุด
ขาพเจาไดตรวจทดสอบหมอไอนํ้าเครื่องนี้ โดยการอัดนํ้า (Hydrostatic Test) ที่ความดันไมนอยกวา
เกณฑการอัดนํ้าทดสอบตามที่ระบุในหนา 4 ของเอกสารนี้ และขอรับรองวา หมอไอนํ้าและอุปกรณทุกสวนของ
หมอไอนําเป
้ นไปตามรายละเอียดแสดงไวในหนา 2 และ 3 ของเอกสารนี้ ขาพเจาไดทําการตรวจสภาพและหรือ
ทดสอบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม และหมอไอนํ้าเครื่องนี้สามารถใชงานไดโดยปลอดภัยไมนอยกวา 1 ป
นับตั้งแตวันตรวจสอบที่ความดันซึ่งไดปรับลิ้นนิรภัยใหเปดระบายไดที่ความดันไมเกิน……………………………………………
ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)………………………………………......……..

(ลงชื่อ)………………………………………….................
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(……………………………………......)
วิศวกรผูตรวจทดสอบ

(………………………………….................)
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

กอนการตรวจทดสอบฯ โปรดอานรายละเอียดทายเอกสารนี้
หมอไอนํ้าเครื่องนี้ เปนแบบหมอไอนํ้า เรือ รถไฟ ลูกหมู ทอนํ้าขวาง ทอไฟนอน (Package)
ดัดแปลงเตาจากหมอไอนํ้า………………………………อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………….............................
ใชงานมาแลว………ป หมายเลขเครื่อง………………………………..สรางโดย…………………...............................................
โดยออกแบบความดันสูงสุดไวที่……………………….....………….อุณหภูมิ………………………............................................
อัตราการผลิตไอ…………………..พื้นผิวระดับความรอน……………………..แรงมา หมอไอนํ้า…………………………..................
การเคลื่อนยายหมอไอนํ้า ไมเคย เคย เมื่อ……………………….จาก (ที่ใด)………………………..........…………………….
ชือ่ ผูค วบคุมหมอไอนํ้า………………………………..................................คุณวุฒิ……………………………............................
.................................……………………………….คุณวุฒิ……………………………............................
.................................……………………………….คุณวุฒิ……………………………............................
1. ตัวหมอไอนํ้า
การตอแผนเหล็กหมอไอนํ้า เปนแบบ
เชื่อม หมุดยํ้า,เปลือกหมอไอนํ้าหนา………………………………………..
ฉนวนหุมหมอไอนํ้า ไมมี มี เปนแบบ ใยแกว Asbestos อิฐทนไฟ อื่นๆ……………....………..
ขนาดหมอไอนํ้า…………………….................ยาว……………………………...............
ทอไฟใหญ ขนาด……………………...............ยาว……………………………...............จํานวน……………….ทอ
ทอไฟเล็ก ขนาด……………………................ยาว……………………………….............จํานวน……………….ทอ
ทอนํา้ (สําหรับหมอไอนํ้าแบบทอนํ้าขวาง) ขนาด………………………..............จํานวน……………….ทอ
ผนังเตาขนาด…………………………..หนา…………………….ผนังดานหนา-หลัง (End Plates) หนา……………….............………
ถังพักไอนํ้า (Header or Steam Dome) ขนาด…………………………………………………………………………….........…………………….
ชองคนลง (Man Hole)
ไมมี
มี
จํานวน………………ชอง
ชองมือลอด (Hand Hole)
ไมมี
มี
จํานวน………………ชอง
ชองทําความสะอาดทอนํ้า (สําหรับหมอนํ้าตั้งแบบทอนํ้าขวาง) ไมมี
มี จํานวน………………..ชอง
เหล็กยึดโยง เปนแบบ Stay Rod ขนาด…………………………….จํานวน………………..ชุด
Stay Tube ขนาด…………………………….จํานวน………………..ชุด
Gusset Stay หนา………….......…………..ดานหนา……………..ชุด ดานหลัง………..……ชุด
อื่นๆ …………………………………….………....….จํานวน………………..ชุด
2. สภาพอุปกรณของหมอไอนํ้า
2.1 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) มีจํานวน…………………….ชุด เปนแบบ
แบบนํ้าหนักถวง
ขนาด………………………….ระบายไอนํ้าที่ความดัน……………………………………………..
แบบสปริงมีคานงัด
ขนาด………………………….ระบายไอนํ้าที่ความดัน……………………………………………..
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แบบ……………….......

ขนาด………………………….ระบายไอนํ้าที่ความดัน……………………………………………..

2.2 ระบบความดัน
ความดันใชงานปกติ………………………………………………………………………………………………….(Working Pressure)
สเกลวัดความดัน (Pressure Guage) จํานวน………………ชุด สเกลสูงสุดอานไดที่……………………………………….
สวิตชควบคุมความดัน (Pressure Control Switch)
ไมมี
มี จํานวน………………..……………..ชุด
ตั้งไวที่ความดัน……………………………………………………Diff, Pressure………………………………………………………………….
2.3 ระบบนํ้า
หลอดแกวและวาลวบังคับ มีจํานวน……………….ชุด พรอมทอระบายวาลวหลอดแกวถึงระดับพื้น
เครื่องควบคุมระดับนํ้า (Water Level Control)
ไมมี มี เปนแบบ
ลูกลอย (Float Type) Electrode
อื่นๆ (ระบุ)………………………………………..จํานวน………….ชุด
เครื่องสูบนํ้าเขาหมอไอนํ้า เปนแบบ
Reciprocating
Turbine
อื่นๆ……………………....…………………………..จํานวน………….ชุด
โดยใชพลังงานจาก
ไฟฟา
ไอนํ้า
อืน่ ๆ……………………..........................................………..
วาลวกันกลับ (Check Valve) ที่ทอนํ้า เขาหมอไอนํ้า ขนาด………………………………..………………………..จํานวน………….ชุด
นําที
้ ่เขาหมอนํ้า นํ้าประปา นํ้าบาดาล
นํ้าบอ
นํ้าคลอง
อื่นๆ (ระบุ)………….......………………..
กรรมวิธีการปองกันสภาพนํ้า
ไมมี มี เปนแบบ………………………………………..........................…………………..
คุณสมบัติของนํ้าเขาหมอไอนํ้า pH………………………….Hardness………………………..อื่นๆ (ถามี)……………........……………..
วาลวถายนํ้า (Blow Down Valve) ขนาด……………………………………………………….........……………………..จํานวน…………ชุด
2.4 ระบบการจายไอนํ้า
วาลวจายไอนํ้า (Main Steam Valve) ขนาด……………………………….จํานวน…………..ชุด
วาลวกันกลับที่ทอจายไอ (Check Valve) ขนาด…………………………จํานวน…………..ชุด
ทอจายไอนํ้า (Steam Pipe) ขนาด…………………………………………………………………………….
ฉนวนหุมทอจายไอนํ้า
ไมมี มี เปนแบบ…………………………………………………….
2.5 ระบบสัญญาณเตือนภัย ไมมี มี เปนแบบ กระดิ่งไฟฟา อื่นๆ (ระบุ)………......…………………..
2.6 ระบบการเผาไหม
เชื้อเพลิงที่ใช
ฟน
แกลบ
ขี้เลื่อย
นํ้ามันดีเซล
นํามั
้ นเตาเกรด…………………….............
อื่นๆ (ระบุ)……………………………..............……………………
ปริมาณการใช…………………………(ตอหนวยเวลา )
มีระบบควบคุมการจายเชื้อเพลิง เปนแบบ……………......ขนาดความสามารถ…………………………………….
การจัดทิศทางเปลวไฟ 1 Pass
2 Pass
3 Pass
4 Pass
ปลองไฟขนาด……………………………..................................สูง...................………………………………
ลมชวยในการเผาไหม ธรรมชาติ
พัดลมขนาด………………………………...............………
2.7 ปลั๊กหลอมละลาย (Fusible Plug) ไมมี มี จํานวน…………….ชุด
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2.8 ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องอุนนํ้ามัน (Oil Heater) ไมมี
มี เปนแบบ……………...อุนถึงอุณหภูมิ……………….....
เครื่องอุนอากาศ (Air Heater) ไมมี
มี เปนแบบ……………...อุนถึงอุณหภูมิ……………….....
เครื่องอุนนํ้า (Economizer)
ไมมี
มี เปนแบบ……………...อุนถึงอุณหภูมิ……………….....
การนําคอนเดนเสดกลับมาใช
ไมมี
มี ปริมาณ………………………………………………..............
2.9 ภาชนะรับแรงดันไอนํ้า (Pressure Vessel) ไมมี มี (ระบุ)……………………………………........
เครื่องจักรไอนํ้า ขนาดไอดี (High Pressure)……………….ขนาดไอเสีย (Low Pressure)……………….
จํานวน……….ชุด
เครื่อง………………………….ขนาด…………………….จํานวน…………………ชุด ใชความดัน………………….........
มีลิ้นนิรภัยสภาพเรียบรอยตั้งความดันที่………………...........................
เครื่อง……………….........ขนาด…………………………..จํานวน………………..ขุด ใชความดัน…………………………
มีลิ้นนิรภัยสภาพเรียบรอยตั้งความดันที่………………...........................
เครื่อง……………….........ขนาด…………………………..จํานวน………………..ขุด ใชความดัน…………………………
มีลิ้นนิรภัยสภาพเรียบรอยตั้งความดันที่………………..……………………………..
รายงานผลการตรวจหมอไอนํ้ากอนรับรอง
ทอไฟใหญ
ผนังดานหนา-หลัง
เหล็กยึดโยง
เกจวัดความดัน
เครื่องสูบนํ้าเขาหมอ
ระบบสัญญาณเตือนภัย

เรียบรอย
เรียบรอย
เรียบรอย
เรียบรอย
เรียบรอย
เรียบรอย

บกพรอง
บกพรอง
บกพรอง
บกพรอง
บกพรอง
บกพรอง

ทอไฟเล็ก
ผนังเตา
ชองมือลอด
ลิ้นนิรภัย
สวิตชควบคุมความดัน
เครื่องควบคุมระดับนํ้า

เรียบรอย บกพรอง
เรียบรอย บกพรอง
เรียบรอย บกพรอง
เรียบรอย บกพรอง
เรียบรอย บกพรอง
เรียบรอย บกพรอง

รายละเอียดของสวนที่บกพรองและอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
ไดดาเนิ
ํ นการซอมแซมแกไขจนเปนที่เรียบรอยสมบูรณกอนลงลายมือชื่อรับรองแลว

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(หมอนํ้า)

....................………………………………………..(วิศวกร ผูตรวจทดสอบ)
ขอกําหนดในการตรวจทดสอบฯ และกรอกรายงาน
ในเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอนํ้า
ชื่อโรงงาน - ใชตามที่ระบุไวในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ถาไมมีใหใชชื่อผูรับใบอนุญาตฯ
ประกอบกิจการโรงงาน - ใชตามที่ระบุในบรรทัดที่ 7 ของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (นับจากวันที่ลง
มา)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ - ใชตามที่ระบุในบรรทัดที่ 12 ของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (นับจากวันที่ลงมา)
หมอไอนํ้าหมายเลข - หมอไอนํ้าที่ติดตั้งกอนถือวาเปนหมายเลข 1
ออกแบบความดันสูงสุด - ความดันสูงสุดที่ผูสรางกําหนดใหใช (Max. Allowable Working Pressure)
สวิตชควบคุมความดัน - (ถามี) จะตองตั้งไวไมเกินความดันใชงานสูงสุด (Max. Working Pressure)
ลิ้นนิรภัย - ตองติดตั้งที่เปลือกพักไอ และตองไมมีวาลวตอคั่นกลาง
- ตองเปนแบบนํ้าหนักถวงหรือแบบสปริงที่มีคานงัด (ไมมีคานงัดหามใช) หรือแบบอื่นที่สามารถ
ตรวจสอบการเปดไดงาย มีขนาดที่สามารถระบายไอนํ้าไดทันเมื่อความดันเกินกําหนดและปรับตั้งใหระบายที่
ความดันไมเกิน 10% ของความดันใชงานสูงสุด (Max. Working Pressure) แตตองไมเกิน 3% ของการออกแบบ
ความดันสูงสุด (Max. Working Pressure)
- ตองมีไมนอยกวา 2 ชุด สําหรับหมอไอนํ้าที่มีพื้นที่ผิวความรอนตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป
ตะกรัน - ถามีหนากวา 1/16 จะตองลางออก
การอัดนํ้าทดสอบ - ตองใชความดันไมนอยกวา 1.5 เทาของความดันที่ปรับตั้งลิ้นนิรภัยใหเปด แตไมเกิน 1.5
เทาของความดันสูงสุดที่ออกแบบ (Max. Allowable Working Pressure) ถาความดันใชงานสูงสุดตํ่ากวา 60
ปอนดตอตารางนิ้วตองใชความดันไมนอยวา 2 เทา ของความดันที่ใชงานสูงสุดอยูในระหวาง 60-80 ปอนด ตอ
ตารางนิ้ว ตองใชความดันไมนอยกวา 120 ปอนดตอตารางนิ้ว
เครื่องสูบนํ้า – ตองมีความสามารถในการอัดนํ้าไมตํ่ากวาเกณฑการอัดนํ้าทดสอบ

หมายเหตุ
1. ในการตรวจทดสอบ หากพบวา สวนประกอบและหรืออุปกรณของหมอไอนํ้าสวนหนึ่งสวนใดมีขอบกพรอง
ชํารุดหรือไมทํางาน วิศวกรผูตรวจทดสอบ ตองแจงใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดําเนินการซอม
ปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพเรียบรอยใหแลวเสร็จกอนลงลายมือชื่อรับรอง
2. ตองกรอกขอความใหครบทุกขอ ขอความใดที่ไมกรอกตองแสดงเหตุผล มิฉะนั้น เจาหนาที่จะถือวาไมไดตรวจ
ทดสอบหรือดูสภาพ สวนประกอบหรืออุปกรณของหมอไอนํ้านั้นและอาจพิจารณาไมรับเอกสารฉบับนี้
3. ขอความนอกเหนือจากที่ระบุในขอกําหนด ใหใชหลักวิชาการทางวิศวกรรม

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(หมอนํ้า)

