
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนเป็นหนว่ยรบัรองวศิวกรรมดำ้นหมอ้น ำ้ หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช้

ของเหลวเป็นสือ่น ำควำมรอ้น 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หนา้ทีห่น่วยรับรองวศิวกรรมดา้นหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น 

 

(1) ตรวจพสิจูนค์วามถูกตอ้งในการออกแบบส าหรับการผลติ หรอืซอ่มแซมหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความ

รอ้นของวศิวกรผูอ้อกแบบ พรอ้มจัดท าหนังสอืรับรองแบบ สง่ใหผู้ป้ระกอบกจิการโรงงานสรา้งหรอืซอ่มหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น โดยอย่างนอ้ยตอ้งมกีารระบมุาตรฐานการออกแบบ วศิวกรผูอ้อกแบบ อตัราการผลติไอหรอืคา่

ความรอ้นทีผ่ลติได ้ชนดิของเชือ้เพลงิรุ่น (Model) ในหนังสอืรับรองแบบ ทัง้นี้ผูอ้อกแบบและผูต้รวจพสิจูนแ์บบตอ้งไมเ่ป็น

บคุคลเดยีวกนั และไมเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานเดยีวกนั 

 

(2) ตรวจสอบการสรา้ง หรอืซอ่มแซมหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น พรอ้มจัดท ารายงานการตรวจสอบ

การสรา้งสง่ใหผู้ป้ระกอบกจิการโรงงานสรา้งหรอืซอ่มหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น โดย 

 

(ก) ตรวจสอบวัสดทุีใ่ชใ้นการผลติ ขัน้ตอนการผลติ การทดสอบรอยบกพร่องจากกระบวนการผลติหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

 (ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานทีผ่ลติหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นรวมทัง้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ที่

เกีย่วขอ้ง 

 

 (ค) ตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุลากรใหเ้หมาะสมกับขอ้ก าหนดในงานทีป่ฏบิตั ิ

 

(3) ตรวจพสิจูน์การค านวณ การออกแบบ การสรา้ง หมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นทีน่ าเขา้จาก

ตา่งประเทศ พรอ้มจัดท าหนังสอืรับรองการตรวจพสิจูน ์สง่ใหผู้ป้ระกอบกจิการโรงงานทีม่คีวามประสงคใ์ชห้มอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ที่

ใชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นดงักลา่ว 

 

(4) ตรวจสอบแบบแปลนการตดิตัง้ รวมถงึระบบทอ่ตา่ง ๆ ส าหรับหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นใหม่

กอ่นการตดิตัง้ พรอ้มจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ สง่ใหผู้ป้ระกอบกจิการโรงงาน 

 

(5) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลงัการตดิตัง้ และตรวจทดสอบความปลอดภัยประจ าปีของหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ช ้

ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยถกูตอ้งตามหลักวศิวกรรม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่

ระบใุนภาคผนวก 3 พรอ้มทัง้จัดท ารายงานผลการตรวจทดสอบตามแบบทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมประกาศก าหนด สง่ใหผู้ ้

ประกอบกจิการโรงงาน 

 

(6) สรุปรายงานผลการด าเนนิการตาม (1) ถงึ (3) ตามแบบทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมประกาศก าหนดจัดสง่กรมโรงงาน

อตุสาหกรรมทกุ 6 เดอืน ทัง้นี ้กรณีมกีารด าเนนิการตาม (1) ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองแบบดว้ย 

 

(7) หากตรวจสอบพบวา่ การออกแบบ การผลติ การซอ่มแซม หรอืการตดิตัง้หมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความ

รอ้นไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด หรอืไม่ปลอดภัยตอ่การใชง้านตอ้งแจง้ผูอ้อกแบบ หรอืผูป้ระกอบกจิการโรงงานทราบทนัท ี

 

(8) รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิจากความผดิพลาดในการปฏบิตัหินา้ที ่

 

2. คณุสมบตัขิองหน่วยรับรองวศิวกรรมดา้นหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น ตามประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม เรือ่ง มาตรการความปลอดภัยหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น 

 

(1) เป็นนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายไทย และมทีนุจดทะเบยีนไมน่อ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 

 



(2) มสี านักงานทีแ่น่นอน สถานทีป่ฏบิัตงิานทีเ่หมาะสมและมพีืน้ทีเ่พยีงพอเพือ่ใชใ้นการเก็บเครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการทดสอบ

และตรวจสอบ 

 

(3) มวีศิวกรเครือ่งกลทีม่คีณุสมบัตแิละคณุวฒุ ิดังนี ้จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 คน 

 

(ก) ไดรั้บอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร และไมอ่ยูร่ะหวา่งการพักใชใ้บอนุญาต 

 

(ข) มปีระสบการณ์ดา้นงานหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้นไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 

 

(4) มผีูช้ านาญการทีผ่่านการฝึกอบรมเกีย่วกบัการทดสอบแบบไม่ท าลาย ไดแ้ก ่การทดสอบดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู การ

ทดสอบดว้ยผงแมเ่หล็ก การทดสอบดว้ยสารแทรกซมึ จากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 คน 

 

(5) มเีครือ่งมอืทดสอบและตรวจสอบ ดงันี้ 

 

(ก) ชดุเครือ่งมอืตรวจสอบแนวเชือ่มเหล็ก 

 

(ข) เครือ่งมอืวดัความหนาโลหะ 

 

(ค) เครือ่งมอืทดสอบลิน้นริภัย 

 

(ง) เครือ่งมอืทดสอบเกจวัดความดนั 

 

(จ) เครือ่งอดัน ้าความดนัสงู 

 

(6) มใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุประเภทนติบิคุคลจากสภาวศิวกร 

 

(7) ไมเ่ป็นหน่วยงานทีถ่กูเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมและยังไมพ่น้ก าหนดระยะเวลา 3 ปีนับจากวันทีถ่กู

เพกิถอนการขึน้ทะเบยีน 

 

(8) เป็นหน่วยงานทีผู่บ้รหิารไม่เป็นบคุคลเดยีวกบัผูบ้รหิารของหน่วยงานทีถ่กูเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนตอ่กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม และยังไมพ่น้ก าหนดระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัทีถู่กเพกิถอนการขึน้ทะเบยีน 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย กรมโรงงานอตุสาหกรรม ชัน้ 2 
หอ้ง 206 

เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



กรุงเทพฯ 10400 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

การรับและตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 
 

2) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาการขึน้ทะเบยีน และตรวจสอบตรวจสถานที ่
(หมายเหต:ุ -)  

25 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดท าหนังสอืใหค้วามเห็นชอบและแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภัย 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอขึน้ทะเบยีนเป็นหนว่ยรบัรองวศิวกรรมดำ้นหมอ้น ำ้หรอืหมอ้

ตม้ทีใ่ชข้องเปลวเป็น สือ่น ำควำมรอ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

2) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุประเภทนติ ิ

บุคคลจำกสภำวศิวกร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

สภาวศิวกร 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(จดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายไทย โดยผูม้อี านาจลงนาม 

พรอ้มประทบัตราบรษัิท) 

- 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 

 

กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนจะตอ้งแนบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีท่ำงรำชกำรออกให ้ของผูร้บัมอบ
อ ำนำจ พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หนงัสอืมอบ

อ ำนำจสำมำรถจดัท ำข ึน้ไดเ้องและตอ้งมขีอ้ควำมระบุอ ำนำจที่
ชดัเจน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีส่ ำนกังำนใหญ ่และสถำนทีป่ฏบิตังิำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมเครือ่งกล และเอกสำร

แสดงประสบกำรณด์ำ้นหมอ้น ำ้ของวศิวกรเครือ่งกล พรอ้มรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

8) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำเอกสำรผำ่นกำร
ฝึกอบรมเกีย่วกบักำรทดสอบแบบไมท่ ำลำย ดำ้นกำรทดสอบดว้ย

คลืน่เสยีงควำมถีสู่ง กำรทดสอบดว้ยผงแมเ่หล็ก กำรทดสอบดว้ย

สำรแทรกซมึ จำกสถำบนัทีเ่ชือ่ถอืไดข้องผูช้ำญกำร พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

บญัชแีสดงรำยกำรเครือ่งมอืทดสอบและตรวจสอบ พรอ้มภำพถำ่ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนและรำยละเอยีดวธิกีำรตรวจสอบโดยให้

เป็นไปตำมหนำ้ทีข่องหนว่ยรบัรองดำ้นวศิวกรรมดำ้นหมอ้น ำ้ หรอื
หมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น ำควำมรอ้น ตำมหนำ้ทีข่องหนว่ย

รบัรองวศิวกรรมดำ้นหมอ้น ำ้หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น ำ

ควำมรอ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) อเีมล ์: pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์ 02 202 4000   โทรสาร  02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์http://www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยรับรองวศิวกรรมดา้นหมอ้น ้าหรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

