
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรใหค้วำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบภำยในหมอ้น ำ้ทกุระยะเวลำเกนิ

กวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี  ตอ่กำรตรวจสอบหนึง่คร ัง้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

คณุสมบัตติอ้งเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหค้วามเห็นชอบในการตรวจสอบภายใน

หมอ้น ้าทกุระยะเวลาเกนิกวา่ 1ปี แตไ่มเ่กนิ 5ปี ตอ่การตรวจสอบหนึง่ครัง้ดงันี้ 

 

(1) เป็นโรงงานทีม่กีารใชห้มอ้น ้าเครือ่งละตัง้แต ่20ตนัตอ่ชัว่โมงขึน้ไป 

 

(2) หมอ้น ้าเป็นแบบทอ่ (Water Tube Boiler) หรอืเป็นหมอ้น ้าทีใ่ชค้วามรอ้นจากกระบวนการผลติ(Process Boiler หรอื 

Process Steam Generator) โดยมหีลกัฐานการออกแบบโครงสรา้ง การค านวณการสรา้งหรอืการประกอบ และการตรวจ

ทดสอบทีไ่ดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากล 

 

(3) มกีารตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวัด อปุกรณ์ความปลอดภัยและระบบป้องกนัอนัตรายส าหรับหมอ้น ้าตามมาตรฐานสากล และมี

หลกัฐานการสอบเทยีบ (Calibration) ตามระบบรับรองคณุภาพ 

 

(4) มกีารตรวจวเิคราะหแ์ละปรับปรุงคณุสมบัตขิองน ้าป้อนและน ้าภายในหมอ้น ้า ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลส าหรับคา่ pH 

และ Conductivity ใหม้กีารตรวจวเิคราะหแ์ละบนัทกึผลแบบตอ่เนือ่ง (Online) และเก็บรายงานผลการตรวจวเิคราะหต์ลอดอายุ

การใชง้านหมอ้น ้าหรอืยอ้นหลังอยา่งนอ้ย 5ปี 

 

(5) มเีอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชห้มอ้น ้า โดยวศิวกรมกีารรับรองความปลอดภัยตามระยะเวลาทีข่อความเห็นชอบ 

และการตรวจรับรองความปลอดภัยครัง้สดุทา้ยตอ้งไมเ่กนิ 1ปี 

 

(6) มรีะบบควบคมุและบนัทกึผลการท างานของหมอ้น ้าดว้ยคอมพวิเตอร ์หรอื Programmable Logic Controller (PLC) โดยมี

การเก็บบนัทกึขอ้มลูตลอดอายุการใชง้านหมอ้น ้า หรอืสามารถแสดงขอ้มลูยอ้นหลงัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 5ปี 

 

(7) มแีผนงานและรายงานการบ ารุงรักษาหมอ้น ้าเชงิป้องกนัพรอ้มรายงานสรุปขอ้บกพร่อง สาเหตแุละวธิกีารปรับปรุงแกไ้ข ซึง่

รับรองโดยวศิวกรควบคมุและอ านวยการใชห้มอ้น ้า 

 

(8) มแีผนการฝึกอบรมทบทวนหรอืการพัฒนาความรูผู้ค้วบคมุหมอ้น ้า ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหมอ้น ้า ไดแ้ก ่กฎหมาย มาตรฐาน 

เทคโนโลย ีความปลอดภัย สิง่แวดลอ้ม หรอืพลงังาน ไมน่อ้ยกวา่ 6ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปีโดยผูใ้หก้ารฝึกอบรมตอ้งมคีณุวฒุริะดับ

ปรญิญาตรขีึน้ไปและมปีระสบการณ์ในเรือ่งทีใ่หก้ารฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 7ปี หรอืไดรั้บการฝึกอบรมจากหน่วยงานทีก่รมโรงงาน

อตุสาหกรรมเห็นชอบ 

 

(9) มกีารประเมนิอายกุารใชง้านทีเ่หลอื (Remaining Life Assessment) ของหมอ้น ้าโดยวธิทีีไ่ดม้าตรฐานหรอืตามวธิทีีก่รม

โรงงานอตุสาหกรรมเห็นชอบ ทัง้นีเ้ฉพาะหมอ้น ้าทีผ่า่นการใชง้านเกนิครึง่หนึง่ของอายทุีอ่อกแบบ (Half Life) และหมอ้น ้าที่

ผา่นการใชง้านเกนิครึง่หนึง่ของอายุการใชง้านทีเ่หลอื ซึง่จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหมอ้น ้า ทกุระยะเวลาเกนิ

กวา่ 3ปี แตไ่มเ่กนิ 5ปี ตอ่การตรวจสอบหนึง่ครัง้ 

 

(10) หมอ้น ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิแข็ง ใหม้กีารตรวจสอบภายในหมอ้น ้าทกุระยะเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 3ปี 

 

(11) หมอ้น ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิเหลวหรอืเชือ้เพลงิกา๊ซหรอืใชค้วามรอ้นจากก๊าซรอ้นหรอืความรอ้นจากกระบวนการผลติ ใหม้กีาร

ตรวจสอบภายในหมอ้น ้าทกุระยะเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 5ปี 

 

 รายชือ่หน่วยรับรองวศิวกรรมดา้นหมอ้น ้าทีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม สามารถดไูดจ้าก Website กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม http://php.diw.go.th/safety/ 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น



ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั 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:ุ -)  
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง โดยผูม้อี านาจลงนาม หรอืผูรั้บมอบอ านาจ ณ 
ชัน้ 2 หอ้ง 206 ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขต
ราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
การรับและตรวจสอบความครบถว้นของค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม
ปลอดภัย 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พจิารณาการขอความเห็นชอบพรอ้มตรวจสอบสถานทีแ่ละรับฟัง

ค าชีแ้จงขอ้มูลดา้นเทคนคิ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาด าเนนิการไมร่วมถงึทีส่ัง่การใหผู้ย้ืน่ค า
ขอด าเนนิการใหถ้กูตอ้งสมบรูณ์))  

25 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม
ปลอดภัย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
จัดท าหนังสอืใหค้วามเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหมอ้น ้า

ทกุระยะเวลาเกนิกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี หรอืแจง้ผลการ
พจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั ส านักเทคโนโลยคีวาม
ปลอดภัย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอ สภ.1-26 (1) ตอ้งมกีำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ พรอ้ม 

ประทบัตรำบรษิทัฯ (2) ระบวุนัทีต่ดิต ัง้หมอ้น ำ้แตล่ะเครือ่งแลว้
เสร็จ หรอืวนัทีเ่ร ิม่เดนิเครือ่งหมอ้น ำ้ คร ัง้แรก (3) ส ำเนำบตัร

ประชำชนหรอืส ำเนำบตัรอืน่ทีท่ำงรำชกำรออกใหข้องผูม้อี ำนำจ 
ลงนำม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(อายุไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) กรณีลงนำมโดยผูร้บัมอบอ ำนำจ ตอ้งมเีอกสำรประกอบ ดงันี ้(1) - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

  หนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์จ ำนวน 30 บำท (2)

 ส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำบตัรอืน่ทีท่ำงรำชกำรออก
ใหข้องผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

4) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

5) 

 

หลกัฐำนกำรออกแบบโครงสรำ้ง กำรค ำนวณกำรสรำ้งหรอืกำร

ประกอบและกำรตรวจทดสอบทีไ่ดร้บักำรรบัรองตำม
มำตรฐำนสำกล โดยมคี ำอธบิำยรำยละเอยีดของหมอ้น ำ้แตล่ะ

เครือ่งแลว้แตก่รณีวำ่ตรงกบัเงือ่นไขขอ้ใด 5.1-5.2  ดงันี ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

5.1 กรณีหมอ้น ำ้ทีเ่คยไดร้บัควำมเห็นชอบในกำรตรวจทดสอบ

ควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนทุกระยะเวลำ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี จำก

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ใหแ้สดงหนงัสอืกำรไดร้บัควำมเห็นชอบ
ในกำรตรวจทดสอบควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนทุกระยะเวลำ 1 ปี 

แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

7) 

 

5.2 กรณีหมอ้น ำ้ไมเ่คยไดร้บัควำมเห็นชอบในกำรตรวจทดสอบ

ควำมปลอดภยั ในกำรใชง้ำนทุกระยะเวลำ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี จำก
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

8) 

 

5.2.1 กรณีหมอ้น ำ้ตดิต ัง้กอ่นวนัที ่4 ธนัวำคม 2550 ใหแ้สดง

หนงัสอืรบัรองกำรออกแบบ กำรสรำ้ง ไดม้ำตรฐำนสำกล หรอืตำม
มำตรฐำนสำกล จำกหนว่ยรบัรองวศิวกรรมดำ้นหมอ้น ำ้ทีข่ ึน้

ทะเบยีนกบักรมโรงงำนอุตสำหกรรม  หรอืวศิวกรเครือ่งกลระดบั
วฒุวิศิวกร โดยใหร้ะบุชือ่มำตรฐำนและประเทศผูส้รำ้ง (ตำม

แบบฟอรม์แนบทำ้ย) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

9) 

 

5.2.2 กรณีหมอ้น ำ้ตดิต ัง้หลงัวนัที ่4 ธนัวำคม 2550 ใหแ้สดง

หลกัฐำนแลว้แตก่รณี ดงันี ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

10) 

 

5.2.2.1 หมอ้น ำ้ทีน่ ำเขำ้ท ัง้เครือ่ง หรอืน ำเขำ้ชิน้สว่นจำก

ตำ่งประเทศมำประกอบภำยในประเทศ ทีไ่มม่เีครือ่งหมำย 

สญัลกัษณ์ แสดงกำรไดม้ำตรฐำน ASME, JIS, ENใหแ้สดง
เอกสำรรบัรองมำตรฐำนกำรออกแบบ กำรสรำ้ง จำกหนว่ยรบัรอง

วศิวกรรมดำ้นหมอ้น ำ้ทีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

11) 
 

5.2.2.2 หมอ้น ำ้ทีส่รำ้งภำยในประเทศ ใหแ้สดงหลกัฐำนกำรไดร้บั
รองมำตรฐำนกำรออกแบบ กำรสรำ้ง จำกหนว่ยรบัรองวศิวกรรม

ดำ้นหมอ้น ำ้ทีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงำนอุตสำหกรรม หรอืวศิวกร
เครือ่งกลระดบัวฒุวิศิวกร รบัรองกำรออกแบบ และรบัรองกำร

สรำ้ง โดยผูร้บัรองตอ้งไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

12) 
 

5.2.2.3 หมอ้น ำ้ทีม่เีครือ่งหมำย หรอืสญัลกัษณ ์แสดงกำรได้
มำตรฐำน ASME, JIS, EN (รบัรองท ัง้เครือ่ง) ใหแ้สดงภำพถำ่ย

เครือ่งหมำย หรอืสญัลกัษณ์ แสดงกำรไดม้ำตรฐำน ASME, JIS, 
EN (รบัรองท ัง้เครือ่ง) หรอืหลกัฐำนกำรไดม้ำตรฐำน ASME, JIS, 

EN (รบัรองท ัง้เครือ่ง) (ตำมแบบฟอรม์แนบทำ้ย) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

13) 

 

บญัชแีสดงรำยชือ่อุปกรณต์รวจวดั อุปกรณค์วำมปลอดภยั และ

ระบบป้องกนัอนัตรำยส ำหรบัหมอ้น ำ้ และส ำเนำตวัอยำ่งผลกำร

สอบเทยีบคร ัง้ลำ่สุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

14) 

 

รำยละเอยีดคุณภำพน ำ้ป้อนหมอ้น ำ้ และน ำ้ภำยในหมอ้น ำ้  (1)

 ระบุวำ่คณุภำพน ำ้ป้อนหมอ้น ำ้ และน ำ้ภำยในหมอ้น ำ้
เป็นไปตำมมำตรฐำน   สำกล (ระบุชือ่มำตรฐำนดว้ย) หรอื

มำตรฐำนจำกผูผ้ลติหมอ้น ำ้ (2) คำ่ควบคมุทีก่ ำหนด (3) คำ่ทีไ่ด้
จำกกำรตรวจวเิครำะหค์ร ัง้ลำ่สดุ (4) หลกัฐำนกำรไดก้ำร

รบัรอง หรอืขึน้ทะเบยีนเป็นหนว่ยวเิครำะหค์ณุภำพน ำ้ดงักลำ่ว 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

15) 
 

ภำพถำ่ยหนำ้จอระบบควบคมุคณุภำพน ำ้ป้อนเขำ้หมอ้น ำ้และน ำ้
ภำยในหมอ้น ำ้เฉพำะคำ่ตวัแปรควำมเป็นกรด-ดำ่ง (PH) และคำ่

กำรเหนีย่วน ำกระแสไฟฟ้ำ (Conductivity) แบบตอ่เนือ่ง 
(Online)พรอ้มยนืยนัวำ่เป็นระบบควบคมุแบบตอ่เนือ่ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

16) 
 

9.1 ส ำเนำรำยงำนผลกำรตรวจทดสอบรบัรองควำมปลอดภยัใน
กำรใชห้มอ้น ำ้คร ัง้ลำ่สุดของแตล่ะเครือ่ง (อำยไุมเ่กนิ 1 ปี นบัจำก

วนัทีย่ ืน่ค ำขอ) 9.2 หนงัสอืควำมเห็นของวศิวกรผูต้รวจทดสอบ

หมอ้น ำ้แตล่ะเครือ่ง ตอ่กำรขอขยำยระยะเวลำตรวจสอบภำยใน
หมอ้น ำ้เกนิกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี โดยแนบส ำเนำใบอนุญำต

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุประเภทของวศิวกรผูต้รวจสอบ
มำพรอ้มกนัดว้ย(ตำมแบบฟอรม์แนบทำ้ย) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

17) 
 

ภำพถำ่ยหนำ้จอระบบควบคมุกำรท ำงำนในกำรควบคมุและบนัทกึ
ผลกำรท ำงำนของหมอ้น ำ้ดว้ยคอมพวิเตอร ์หรอื Programmable 

Logic Controller (PLC) พรอ้มระบรุำยละเอยีดขอบเขตกำร

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ควบคมุและบนัทกึผลกำรควบคมุของระบบProgrammable 

Logic Controller (PLC) [แสดงรำยกำรคำ่ควบคมุตำ่งๆ] 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

18) 

 

11.1 แผนงำนบ ำรุงรกัษำหมอ้น ำ้เชงิป้องกนัตำมชว่งระยะเวลำที่

ขอขยำยเวลำตรวจสอบภำยในหมอ้น ำ้ (ลงนำมรบัรองโดยวศิวกร
ควบคมุและอ ำนวยกำรใช ้  หมอ้น ำ้ ซึง่ข ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงำน

อุตสำหกรรม) 11.2 รำยงำนสรุปขอ้บกพรอ่งสำเหตแุละวธิกีำร
ปรบัปรุงแกไ้ขยอ้นหลงั 1 ปี      ซึง่ลงนำมรบัรองโดยวศิวกร

ควบคมุและอ ำนวยกำรใชห้มอ้น ำ้ทีข่ ึน้ทะเบยีนกบั   กรมโรงงำน

อุตสำหกรรม (ถำ้ม)ี 11.3 แผนกำรสอบเทยีบอุปกรณ์ตรวจวดั 
อุปกรณค์วำมปลอดภยั และระบบป้องกนัอนัตรำยส ำหรบัหมอ้น ำ้

คร ัง้ตอ่ไป ตำมบญัชขีอ้ 7.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

19) 

 

กำรประเมนิอำยุทีเ่หลอื (Remaining Life Assessment) ของ

หมอ้น ำ้ เฉพำะกรณีขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบภำยในหมอ้
น ำ้ทกุระยะเกนิกวำ่ 3 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี ตอ่กำรตรวจสอบหนึง่คร ัง้  

12.1 ใหแ้สดงหลกัฐำนกำรก ำหนดอำยุของหมอ้น ำ้ในกำรค ำนวณ

ออกแบบหมอ้น ำ้ หรอืค ำรบัรองอำยทุีอ่อกแบบโดยหนว่ยรบัรอง
วศิวกรรมดำ้นหมอ้น ำ้ หรอืวศิวกรเครือ่งกลระดบัวฒุวิศิวกร 12.2 

แสดงผลกำรประเมนิอำยหุมอ้น ำ้ (Remaining Life 
Assessment) ส ำหรบัหมอ้น ำ้ทีใ่ชง้ำนเกนิครึง่หนึง่ของอำยทุี่

ออกแบบ (Half Life) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 

20) 

 

หมำยเหต ุ:        1. กรณีเอกสำร หลกัฐำนใด ๆ ทีใ่ชป้ระกอบใน

กำรพจิำรณำหำกเป็นภำษำอืน่ซึง่ไมใ่ชภ่ำษำไทย ใหผู้ข้อแปลเป็น

ภำษำไทยท ัง้หมดพรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งในกำรแปล
เอกสำร        2. ผูย้ ืน่ค ำขอตอ้งจดัท ำสำรบญั และระบุเลขหนำ้ของ

เอกสำรใหช้ดัเจน 
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:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 าขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหมอ้น ้าทกุระยะเวลาเกนิกวา่ ๑ ปี แตไ่มเ่กนิ ๕ ปี ตอ่การตรวจสอบ
หนึง่ครัง้ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) รายงานการตรวจสอบภายนอกหมอ้น ้าและตรวจสอบการท างานของระบบควบคมุและอปุกรณ์ความปลอดภัย 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืรับรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุเรือ่ง ความเห็นเกีย่วกบัการใหค้วามเห็นชอบการตรวจสอบ

ภายในหมอ้น ้าทกุระยะเวลาเกนิกวา่ ๑ ปี แตไ่มเ่กนิ ๕ ปี ตอ่การตรวจสอบหนึง่ครัง้ 

(หมายเหต:ุ -)  
4) หนังสอืรับรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุเรือ่ง การรับรองการออกแบบโครงสรา้ง ค านวณหมอ้น ้าตาม

มาตรฐานสากล เพือ่ประกอบการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบการตรวจสอบภายในหมอ้น ้าทกุระยะเวลาเกนิกวา่ ๑ ปี 

แตไ่มเ่กนิ ๕ ปี ตอ่การตรวจสอบหนึง่ครัง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสอืรับรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุเรือ่ง การรับรองการประกอบหรอืสรา้ง หมอ้น ้าตาม

มาตรฐานสากล เพือ่ประกอบการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบการตรวจสอบภายในหมอ้น ้าทกุระยะเวลา เกนิกวา่ ๑ ปี 
แตไ่มเ่กนิ ๕ ปี ตอ่การตรวจสอบหนึง่ครัง้ 

(หมายเหต:ุ -)  
6) หนังสอืรับรองของหน่วยรับรองวศิวกรรมดา้นหมอ้น ้าเรือ่ง การรับรองการออกแบบโครงสรา้ง ค านวณ การประกอบ

หรอืสรา้งหมอ้น ้าตามมาตรฐานสากล เพือ่ประกอบการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบการตรวจสอบภายในหมอ้น ้าทกุ

ระยะเวลาเกนิกวา่ ๑ ปี แตไ่มเ่กนิ ๕ ปี ตอ่การตรวจสอบหนึง่ครัง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 
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