คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบภำยในหม้อนำ้ ทุกระยะเวลำเกิน
กว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อกำรตรวจสอบหนึง่ ครงั้
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คุณสมบัตต
ิ ้องเป็ นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารให ้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายใน
หม ้อน้ าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1ปี แต่ไม่เกิน 5ปี ต่อการตรวจสอบหนึง่ ครัง้ ดังนี้
(1) เป็ นโรงงานทีม
่ ก
ี ารใช ้หม ้อน้ าเครือ
่ งละตัง้ แต่ 20ตันต่อชัว่ โมงขึน
้ ไป
(2) หม ้อน้ าเป็ นแบบท่อ (Water Tube Boiler) หรือเป็ นหม ้อน้ าทีใ่ ช ้ความร ้อนจากกระบวนการผลิต(Process Boiler หรือ
Process Steam Generator) โดยมีหลักฐานการออกแบบโครงสร ้าง การคานวณการสร ้างหรือการประกอบ และการตรวจ
ทดสอบทีไ่ ด ้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
(3) มีการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบป้ องกันอันตรายสาหรับหม ้อน้ าตามมาตรฐานสากล และมี
หลักฐานการสอบเทียบ (Calibration) ตามระบบรับรองคุณภาพ
(4) มีการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัตข
ิ องน้ าป้ อนและน้ าภายในหม ้อน้ า ให ้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลสาหรับค่า pH
และ Conductivity ให ้มีการตรวจวิเคราะห์และบันทึกผลแบบต่อเนือ
่ ง (Online) และเก็บรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตลอดอายุ
การใช ้งานหม ้อน้ าหรือย ้อนหลังอย่างน ้อย 5ปี
(5) มีเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช ้หม ้อน้ า โดยวิศวกรมีการรับรองความปลอดภัยตามระยะเวลาทีข
่ อความเห็นชอบ
และการตรวจรับรองความปลอดภัยครัง้ สุดท ้ายต ้องไม่เกิน 1ปี
(6) มีระบบควบคุมและบันทึกผลการทางานของหม ้อน้ าด ้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Programmable Logic Controller (PLC) โดยมี
การเก็บบันทึกข ้อมูลตลอดอายุการใช ้งานหม ้อน้ า หรือสามารถแสดงข ้อมูลย ้อนหลังได ้ไม่น ้อยกว่า 5ปี
(7) มีแผนงานและรายงานการบารุงรักษาหม ้อน้ าเชิงป้ องกันพร ้อมรายงานสรุปข ้อบกพร่อง สาเหตุและวิธก
ี ารปรับปรุงแก ้ไข ซึง่
รับรองโดยวิศวกรควบคุมและอานวยการใช ้หม ้อน้ า
(8) มีแผนการฝึ กอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู ้ผู ้ควบคุมหม ้อน้ า ในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหม ้อน้ า ได ้แก่ กฎหมาย มาตรฐาน
เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิง่ แวดล ้อม หรือพลังงาน ไม่น ้อยกว่า 6ชัว่ โมงต่อคนต่อปี โดยผู ้ให ้การฝึ กอบรมต ้องมีคณ
ุ วุฒริ ะดับ
ปริญญาตรีขน
ึ้ ไปและมีประสบการณ์ในเรือ
่ งทีใ่ ห ้การฝึ กอบรมอย่างน ้อย 7ปี หรือได ้รับการฝึ กอบรมจากหน่วยงานทีก
่ รมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ
(9) มีการประเมินอายุการใช ้งานทีเ่ หลือ (Remaining Life Assessment) ของหม ้อน้ าโดยวิธท
ี ไี่ ด ้มาตรฐานหรือตามวิธท
ี ก
ี่ รม
้งานเกิ
โรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ทัง้ นีเ้ ฉพาะหม ้อน้ าทีผ
่ า่ นการใช
นครึง่ หนึง่ ของอายุทอ
ี่ อกแบบ (Half Life) และหม ้อน้ าที่
ผ่านการใช ้งานเกินครึง่ หนึง่ ของอายุการใช ้งานทีเ่ หลือ ซึง่ จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม ้อน้ า ทุกระยะเวลาเกิน
กว่า 3ปี แต่ไม่เกิน 5ปี ต่อการตรวจสอบหนึง่ ครัง้
้ เพลิงแข็ง ให ้มีการตรวจสอบภายในหม ้อน้ าทุกระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3ปี
(10) หม ้อน้ าทีใ่ ช ้เชือ
้ เพลิงเหลวหรือเชือ
้ เพลิงก๊าซหรือใช ้ความร ้อนจากก๊าซร ้อนหรือความร ้อนจากกระบวนการผลิต ให ้มีการ
(11) หม ้อน้ าทีใ่ ช ้เชือ
ตรวจสอบภายในหม ้อน้ าทุกระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5ปี
่ หน่วยรับรองวิศวกรรมด ้านหม ้อน้ าทีข
รายชือ
่ น
ึ้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถดูได ้จาก Website กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม http://php.diw.go.th/safety/
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อาจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน

ขณะนัน
้ ผู ้รับคาขอและผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร ้อมกาหนด
ระยะเวลาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอดาเนินการแก ้ไข/เพิม
่ เติม หากผู ้ยืน
่ คาขอไม่ดาเนินการแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภายในระยะเวลาทีก
่ าหนด ผู ้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู ้ยืน
่ คาขอจะดาเนินการแก ้ไขคาขอหรือ
ยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่องนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
** ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

(หมายเหตุ: -)

ติดต่อด ้วยตนเอง โดยผู ้มีอานาจลงนาม หรือผู ้รับมอบอานาจ ณ
ชัน้ 2 ห ้อง 206 สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำด ับ
1)
2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
การรับและตรวจสอบความครบถ ้วนของคาขอ
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
พิจารณาการขอความเห็นชอบพร ้อมตรวจสอบสถานทีแ
่ ละรับฟั ง
้ จงข ้อมูลด ้านเทคนิค
คาชีแ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาดาเนินการไม่รวมถึงทีส
่ งั่ การให ้ผู ้ยืน
่ คา
ขอดาเนินการให ้ถูกต ้องสมบูรณ์))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
จัดทาหนังสือให ้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม ้อน้ า
ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือแจ ้งผลการ
พิจารณา
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
แบบคำขอ สภ.1-26 (1) ต้องมีกำรลงนำมโดยผูม
้ อ
ี ำนำจ พร้อม
ประท ับตรำบริษ ัทฯ (2) ระบุว ันทีต
่ ด
ิ ตงหม้
ั้
อนำ้ แต่ละเครือ
่ งแล้ว
เสร็ จ หรือว ันทีเ่ ริม
่ เดินเครือ
่ งหม้อนำ้ ครงแรก
ั้
(3) สำเนำบ ัตร
ประชำชนหรือสำเนำบ ัตรอืน
่ ทีท
่ ำงรำชกำรออกให้ของผูม
้ อ
ี ำนำจ
ลงนำม
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3)
กรณีลงนำมโดยผูร้ ับมอบอำนำจ ต้องมีเอกสำรประกอบ ด ังนี้ (1)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
สานั กเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย

25 วัน

สานั กเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย

4 วัน

สานั กเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

ลำด ับ

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
หน ังสือมอบอำนำจติดอำกรแสตมป์จำนวน 30 บำท (2)
สำเนำบ ัตรประชำชนหรือสำเนำบ ัตรอืน
่ ทีท
่ ำงรำชกำรออก
ให้ของผูร้ ับมอบอำนำจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หล ักฐำนกำรออกแบบโครงสร้ำง กำรคำนวณกำรสร้ำงหรือกำร
ประกอบและกำรตรวจทดสอบทีไ่ ด้ร ับกำรร ับรองตำม
มำตรฐำนสำกล โดยมีคำอธิบำยรำยละเอียดของหม้อนำ้ แต่ละ
เครือ
่ งแล้วแต่กรณีวำ
่ ตรงก ับเงือ
่ นไขข้อใด 5.1-5.2 ด ังนี้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5.1 กรณีหม้อนำ้ ทีเ่ คยได้ร ับควำมเห็ นชอบในกำรตรวจทดสอบ
ควำมปลอดภ ัยในกำรใชง้ ำนทุกระยะเวลำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำก
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ให้แสดงหน ังสือกำรได้ร ับควำมเห็นชอบ
ในกำรตรวจทดสอบควำมปลอดภ ัยในกำรใชง้ ำนทุกระยะเวลำ 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5.2 กรณีหม้อนำ้ ไม่เคยได้ร ับควำมเห็ นชอบในกำรตรวจทดสอบ
ควำมปลอดภ ัย ในกำรใชง้ ำนทุกระยะเวลำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำก
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5.2.1 กรณีหม้อนำ้ ติดตงก่
ั้ อนว ันที่ 4 ธ ันวำคม 2550 ให้แสดง
หน ังสือร ับรองกำรออกแบบ กำรสร้ำง ได้มำตรฐำนสำกล หรือตำม
มำตรฐำนสำกล จำกหน่วยร ับรองวิศวกรรมด้ำนหม้อนำ้ ทีข
่ น
ึ้
ทะเบียนก ับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม หรือวิศวกรเครือ
่ งกลระด ับ
ื่ มำตรฐำนและประเทศผูส
วุฒวิ ศ
ิ วกร โดยให้ระบุชอ
้ ร้ำง (ตำม
แบบฟอร์มแนบท้ำย)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5.2.2 กรณีหม้อนำ้ ติดตงหล
ั้
ังว ันที่ 4 ธ ันวำคม 2550 ให้แสดง
หล ักฐำนแล้วแต่กรณี ด ังนี้
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ส่วนจำก
5.2.2.1 หม้อนำ้ ทีน
่ ำเข้ำทงเครื
ั้
อ
่ ง หรือนำเข้ำชิน
ต่ำงประเทศมำประกอบภำยในประเทศ ทีไ่ ม่มเี ครือ
่ งหมำย
ั
สญล
ักษณ์ แสดงกำรได้มำตรฐำน ASME, JIS, ENให้แสดง
เอกสำรร ับรองมำตรฐำนกำรออกแบบ กำรสร้ำง จำกหน่วยร ับรอง
วิศวกรรมด้ำนหม้อนำ้ ทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนก ับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

ลำด ับ
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ 5.2.2.2 หม้อนำ้ ทีส
่ ร้ำงภำยในประเทศ ให้แสดงหล ักฐำนกำรได้ร ับ
รองมำตรฐำนกำรออกแบบ กำรสร้ำง จำกหน่วยร ับรองวิศวกรรม
ด้ำนหม้อนำ้ ทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนก ับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม หรือวิศวกร
เครือ
่ งกลระด ับวุฒวิ ศ
ิ วกร ร ับรองกำรออกแบบ และร ับรองกำร
สร้ำง โดยผูร้ ับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวก ัน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ั
5.2.2.3 หม้อนำ้ ทีม
่ เี ครือ
่ งหมำย หรือสญล
ักษณ์ แสดงกำรได้
มำตรฐำน ASME, JIS, EN (ร ับรองทงเครื
ั้
อ
่ ง) ให้แสดงภำพถ่ำย
ั
เครือ
่ งหมำย หรือสญล
ักษณ์ แสดงกำรได้มำตรฐำน ASME, JIS,
EN (ร ับรองทงเครื
ั้
อ
่ ง) หรือหล ักฐำนกำรได้มำตรฐำน ASME, JIS,
EN (ร ับรองทงเครื
ั้
อ
่ ง) (ตำมแบบฟอร์มแนบท้ำย)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ่ อุปกรณ์ตรวจว ัด อุปกรณ์ควำมปลอดภ ัย และ
บ ัญชีแสดงรำยชือ
ระบบป้องก ันอ ันตรำยสำหร ับหม้อนำ้ และสำเนำต ัวอย่ำงผลกำร
สอบเทียบครงล่
ั้ ำสุด
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ รำยละเอียดคุณภำพนำ้ ป้อนหม้อนำ้ และนำ้ ภำยในหม้อนำ้ (1)
ระบุวำ่ คุณภำพนำ้ ป้อนหม้อนำ้ และนำ้ ภำยในหม้อนำ้
ื่ มำตรฐำนด้วย) หรือ
เป็นไปตำมมำตรฐำน สำกล (ระบุชอ
มำตรฐำนจำกผูผ
้ ลิตหม้อนำ้ (2) ค่ำควบคุมทีก
่ ำหนด (3) ค่ำทีไ่ ด้
จำกกำรตรวจวิเครำะห์ครงล่
ั้ ำสุด (4)
หล ักฐำนกำรได้กำร
้ ทะเบียนเป็นหน่วยวิเครำะห์คณ
ร ับรอง หรือขึน
ุ ภำพนำ้ ด ังกล่ำว
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ภำพถ่ำยหน้ำจอระบบควบคุมคุณภำพนำ้ ป้อนเข้ำหม้อนำ้ และนำ้
ภำยในหม้อนำ้ เฉพำะค่ำต ัวแปรควำมเป็นกรด-ด่ำง (PH) และค่ำ
กำรเหนีย
่ วนำกระแสไฟฟ้ำ (Conductivity) แบบต่อเนือ
่ ง
(Online)พร้อมยืนย ันว่ำเป็นระบบควบคุมแบบต่อเนือ
่ ง
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 9.1 สำเนำรำยงำนผลกำรตรวจทดสอบร ับรองควำมปลอดภ ัยใน
้ ม้อนำ้ ครงล่
กำรใชห
ั้ ำสุดของแต่ละเครือ
่ ง (อำยุไม่เกิน 1 ปี น ับจำก
ว ันทีย
่ น
ื่ คำขอ) 9.2 หน ังสือควำมเห็ นของวิศวกรผูต
้ รวจทดสอบ
หม้อนำ้ แต่ละเครือ
่ ง ต่อกำรขอขยำยระยะเวลำตรวจสอบภำยใน
หม้อนำ้ เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี โดยแนบสำเนำใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทของวิศวกรผูต
้ รวจสอบ
มำพร้อมก ันด้วย(ตำมแบบฟอร์มแนบท้ำย)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ภำพถ่ำยหน้ำจอระบบควบคุมกำรทำงำนในกำรควบคุมและบ ันทึก
ผลกำรทำงำนของหม้อนำ้ ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Programmable
Logic Controller (PLC) พร้อมระบุรำยละเอียดขอบเขตกำร

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

ลำด ับ

18)

19)

20)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ควบคุมและบ ันทึกผลกำรควบคุมของระบบProgrammable
Logic Controller (PLC) [แสดงรำยกำรค่ำควบคุมต่ำงๆ]
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 11.1 แผนงำนบำรุงร ักษำหม้อนำ้ เชิงป้องก ันตำมช่วงระยะเวลำที่
ขอขยำยเวลำตรวจสอบภำยในหม้อนำ้ (ลงนำมร ับรองโดยวิศวกร
้ ทะเบียนก ับกรมโรงงำน
ควบคุมและอำนวยกำรใช ้ หม้อนำ้ ซึง่ ขึน
อุตสำหกรรม) 11.2 รำยงำนสรุปข้อบกพร่องสำเหตุและวิธก
ี ำร
ปร ับปรุงแก้ไขย้อนหล ัง 1 ปี
ซึง่ ลงนำมร ับรองโดยวิศวกร
้ ม้อนำ้ ทีข
ควบคุมและอำนวยกำรใชห
่ น
ึ้ ทะเบียนก ับ กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม (ถ้ำมี) 11.3 แผนกำรสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจว ัด
อุปกรณ์ควำมปลอดภ ัย และระบบป้องก ันอ ันตรำยสำหร ับหม้อนำ้
ครงต่
ั้ อไป ตำมบ ัญชีขอ
้ 7.1
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ กำรประเมินอำยุทเี่ หลือ (Remaining Life Assessment) ของ
หม้อนำ้ เฉพำะกรณีขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบภำยในหม้อ
นำ้ ทุกระยะเกินกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อกำรตรวจสอบหนึง่ ครงั้
12.1 ให้แสดงหล ักฐำนกำรกำหนดอำยุของหม้อนำ้ ในกำรคำนวณ
ออกแบบหม้อนำ้ หรือคำร ับรองอำยุทอ
ี่ อกแบบโดยหน่วยร ับรอง
วิศวกรรมด้ำนหม้อนำ้ หรือวิศวกรเครือ
่ งกลระด ับวุฒวิ ศ
ิ วกร 12.2
แสดงผลกำรประเมินอำยุหม้อนำ้ (Remaining Life
Assessment) สำหร ับหม้อนำ้ ทีใ่ ชง้ ำนเกินครึง่ หนึง่ ของอำยุท ี่
ออกแบบ (Half Life)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ระกอบใน
หมำยเหตุ :
1. กรณีเอกสำร หล ักฐำนใด ๆ ทีใ่ ชป
กำรพิจำรณำหำกเป็นภำษำอืน
่ ซึง่ ไม่ใช่ภำษำไทย ให้ผข
ู ้ อแปลเป็น
ภำษำไทยทงหมดพร้
ั้
อมลงนำมร ับรองควำมถูกต้องในกำรแปล
เอกสำร
2. ผูย
้ น
ื่ คำขอต้องจ ัดทำสำรบ ัญ และระบุเลขหน้ำของ
ั
เอกสำรให้ชดเจน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

สานั กเทคโนโลยีความปลอดภัย

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(หมายเหตุ: -)
2)
อีเมล์ : pr@diw.mail.go.th
(หมายเหตุ: -)
3)
โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3390
(หมายเหตุ: -)

ลำด ับ
4)
5)
6)
7)
8)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล ตู ้ ปณ. 1111
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์ http://www.1111.go.th
(หมายเหตุ: -)
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต

แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลำด ับ
ชือ
1)
คาขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม ้อน้ าทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบ
หนึง่ ครัง้
(หมายเหตุ: -)
2)
รายงานการตรวจสอบภายนอกหม ้อน้ าและตรวจสอบการทางานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย
(หมายเหตุ: -)
3)
หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเรือ
่ ง ความเห็นเกีย
่ วกับการให ้ความเห็นชอบการตรวจสอบ
ภายในหม ้อน้ าทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึง่ ครัง้
(หมายเหตุ: -)
4)
หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเรือ
่ ง การรับรองการออกแบบโครงสร ้าง คานวณหม ้อน้ าตาม
มาตรฐานสากล เพือ
่ ประกอบการพิจารณาให ้ความเห็นชอบการตรวจสอบภายในหม ้อน้ าทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี
แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึง่ ครัง้
(หมายเหตุ: -)
5)
หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเรือ
่ ง การรับรองการประกอบหรือสร ้าง หม ้อน้ าตาม
มาตรฐานสากล เพือ
่ ประกอบการพิจารณาให ้ความเห็นชอบการตรวจสอบภายในหม ้อน้ าทุกระยะเวลา เกินกว่า ๑ ปี
แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึง่ ครัง้
(หมายเหตุ: -)
6)
หนังสือรับรองของหน่วยรับรองวิศวกรรมด ้านหม ้อน้ าเรือ
่ ง การรับรองการออกแบบโครงสร ้าง คานวณ การประกอบ
หรือสร ้างหม ้อน้ าตามมาตรฐานสากล เพือ
่ ประกอบการพิจารณาให ้ความเห็นชอบการตรวจสอบภายในหม ้อน้ าทุก
ระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึง่ ครัง้
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 21/07/2558

