
กองตรวจความปลอดภัย 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา 

 
  ขาพเจา…….………………………………………………..อายุ……………ป อาชีพ………….……………….. 
พักอยูบานเลขที่……………….หมูที่…………..………………ตรอก/ซอย…………….…………..ถนน……………..……………. 
ตําบล/แขวง……………………….อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………โทรศัพท…………………….…….. 
สถานที่ทํางาน………………………………..ต้ังอยู ณ…………………………………..โทรศัพท…………………….…………… 
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม 
พ.ศ. 2505  เลขทะเบียน………………………………ต้ังแต………………………….……..ถึงวันที่………………………………... 
 
ขาพเจาไดทําการอัดน้ําทดสอบและตรวจสภาพหมอน้ําของโรงงาน……………………………….…………………………………. 
ซึ่งตั้งอยูเลขที่…………………..หมูที่…………………ตรอก/ซอย………………………………ถนน………….………………….. 
ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………โทรศัพท……………….………. 
ประกอบกิจการ…………………………..ทะเบียนโรงงานเลขที่…………………….หมดอายุ……………………………………... 
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ช่ือ………………………………………….………..จํานวนคนงาน…………………….คน 
ตรวจสอบเรียบรอยเมื่อวันที่…………………………….เวลา………..………….น. โรงงานนี้มีหมอน้ําทั้งหมด……………...เครื่อง 
หมอน้ําเครื่องนี้หมายเลข………………………………….………ขณะตรวจ หมอน้ําเครื่องอื่นอยูในสภาพ       กําลังใชงาน      หยุด 
 
  ขาพเจาไดตรวจทดสอบหมอน้ําเครื่องนี้ โดยการอัดน้ํา (Hydrostatic Test) ที่ความดันไมนอยกวาเกณฑการอัดน้ํา
ทดสอบตามที่ระบุในหนา 4 ของเอกสารนี้ และขอรับรองวาหมอน้ําและอุปกรณทุกสวนของหมอน้ําเปนไปตามรายละเอียดแสดงไว
ในหนา 2 และ 3 ของเอกสารนี้ ขาพเจาไดทําการตรวจสภาพหรือทดสอบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม และหมอน้ําเครื่องนี้
สามารถใชงานไดโดยปลอดภัยไมนอยกวา 1 ปนับต้ังแตวันตรวจสอบ ที่ความดันซึ่งไดปรับลิ้นนิรภัยใหเปดระบายไดที่ความดันไม
เกิน……………………………………………………………………….………………ขาพเจาจึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 
(ลงช่ือ)……………………………..………………….                                 (ลงช่ือ)…………………………………………..……... 
             (………………………………………………)                                           (………………………………………………...) 
  วิศวกรผูตรวจทดสอบ                                 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กอนการตรวจทดสอบฯ โปรดอานรายละเอียดทายเอกสารนี ้
 
 
หมอน้ําเครื่องนี้เปนแบบหมอน้ํา    เรือ   รถไฟ        ลูกหมู          ทอน้ําขวาง          ทอไฟนอน (Package) 
ดัดแปลงเตาจากหมอน้ํา……………………………..…………………..อื่น ๆ (ระบุ)……………………………...………………………………….. 

…………………………..ใชงานมาแลว……….ป หมายเลขเครื่อง……………….…………...……สรางโดย………………..…….………………. 

…………………………..โดยออกแบความดันสูงสุดไวที่……………………………..……..อุณหภูมิ……………………………………………... 

อัตราการผลิตไอ……………………………………..พ้ืนผิวระดับความรอน…………………..……….แรงมา หมอน้ํา…………….……………. 

การเคลื่อนยายหมอน้ํา          ไมเคย            เคย  เมื่อ……………………………….จาก (ที่ใด)…………………………………...…………….… 

ช่ือผูควบคุมหมอน้ํา………………………………………………………………….คุณวุฒิ…………………………………...………………………. 

   ………………………………………………………………….คุณวุฒิ…………………………………...………………………. 

   ………………………………………………………………….คุณวุฒิ………………………………………………...…………. 
 
 

1.ตัวหมอน้ํา 

การตอแผนเหล็กหมอน้ํา  เปนแบบ          เช่ือม         หมุดย้ํา, เปลือกหมอน้ําหนา………………………………………...……………………. 

ฉนวนหุมหมอน้ํา           ไมมี           มี    เปนแบบ         ใยแกว           Asbestos                 อิฐทนไฟ                อื่น ๆ…………………………. 

ขนาดหมอน้ํา………………………ยาว………………………………………….. 

ทอไฟใหญ ขนาด…………………..ยาว…………………………………………จํานวน……………….ทอ 

ทอไฟเล็ก   ขนาด…………………..ยาว…………………………………………จํานวน……………….ทอ 

ทอไฟเล็ก   ขนาด…………………..ยาว…………………………………………จํานวน……………….ทอ 

ทอน้ํา  (สําหรับหมอน้ําแบบทอนํ้าขวาง) ขนาด………………………..ยาว…………………..จํานวน………………………ทอ 

ผนังเตาขนาด……………………………..หนา………………………ผนังดานหนา-หลัง (End Plates) หนา……………………………………….. 

ถังพักไอน้ํา (Header or Steam Dome) ขนาด……………………………………………………………………………………………………………… 

ชองคนลง (Man Hole)   ไมม ี  มี  จํานวน…………………..ชอง 

ชองมือลอด (Hand Hole)  ไมม ี  มี  จํานวน…………………..ชอง 

ชองทําความสะอาดทอน้ํา (สําหรับหมอน้ําต้ังแบบทอน้ําขวาง) ไมม ี  มี           จํานวน………………………..ชอง 

เหล็กยึดโยง   เปนแบบ  Stay Rod                 ขนาด……………….จํานวน……………..ชุด 

    Stay Tube               ขนาด……………….จํานวน……………..ชุด 

    Gusset Stay               หนา………………....ดานหนา…………...ชุด   ดานหลัง………...ชุด 

    อื่น ๆ……………………………………… จํานวน …………….ชุด 

 
 

2.สภาพอุปกรณของหมอนํ้า 

2.1 ลิ้นนิรภัย  (Safety  Valve)  มีจํานวน…………………..ชุด  เปนแบบ 

แบบน้ําหนักถวง  ขนาด………………………………….ระบายไอน้ําที่ความดัน……………………………….…………………. 

แบบสริงมีคานงัด ขนาด…………………………………ระบายไอน้ําที่ความดัน………………………………………………….. 

แบบ…………….....ขนาด………………………………...ระบายไอน้ําที่ความดัน………………………………………………….. 

 
 
 



2.2 ระบบความดัน 

ความดันใชงานปกติ (Working Pressure)………………………………………………...………………………………………..…… 

สเกลวัดความดัน (Pressure Guage) จํานวน……………….ชุด สเกลสูงสุดอานไดที่……………………………………………... 

สวิตชควบคุมความดัน (Pressure Control Switch)               ไมมี           มี   จํานวน……………………………...ชุด 

ต้ังไวที่ความดัน…………………………………………Diff,   Pressure………………………………….……………………….…… 

2.3 ระบบน้ํา 

หลอดแกวและวาลวบังคับ    มีจํานวน………………………..…...…….…ชุด พรอมทอระบายวาลวหลอดแกวถึงระดับพื้น 

เครื่องควบคุมระดับน้ํา (Water Level Control)            ไมม ี       มี  เปนแบบ 

         ลูกลอย (Float Type)              Electrode                อืน่ ๆ (ระบุ)……………………..………..จํานวน………………..…...…..ชุด 

เครื่องสูบน้ําเขาหมอน้ํา เปนแบบ 

         Reciprocating   Turbine     อื่นๆ (ระบุ)……………………....จํานวน………………………..ชุด 

โดยใชพลังงานจาก    ไฟฟา    ไอน้ํา ฯ    อื่นๆ ……………………….. ………………ชุด 

วาลวกันกลับ (Check Value) ที่ทอนํ้า เขาหมอน้ํา ขนาด…………….……………………..จํานวน…….……………………....ชุด 

น้ําที่เขาหมอนํ้า          น้ําประปา         น้ําบาดาล             น้ําบอ           น้ําคลอง             อื่น ๆ (ระบุ)…..………...………… 

กรรมวิธีการปองกันสภาพน้ํา  ไมม ี  มี เปนแบบ………………………………..………………... 

คุณสมบัติของน้ําเขาหมอน้ํา pH………………Hardness…………………….อื่น ๆ (ถาม)ี………………………………………… 

วาลวถายน้ํา (Blow Down Valve) ขนาด………………….…………………………จํานวน……………….……….……………...ชุด 

2.4 ระบบการจายไอน้ํา 

วาลวจายไอน้ํา (Main Steam Valve) ขนาด…………………………………………จํานวน……………………………………...ชุด 

วาลวกันกลับที่ทอจายไอ  (Check Valve) ขนาด……………………………………จํานวน……………………………..……...ชุด 

ทอจายไอน้ํา (Steam Pipe) ขนาด……………………………………………………………………………………………………….. 

ฉนวนหุมทอจายไอน้ํา   ไมม ี  มี เปนแบบ…………………………………….……………………….. 

 2.5    ระบบสัญญาณเตือนภัย  ไมม ี  มี เปนแบบ กระดิ่งไฟฟา อื่น ๆ (ระบุ)………..…... 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 

2.6 ระบบการเผาไหม 
เช้ือเพลิงที่ใช  ฟน  แกลบ  ขี้เลื่อย  น้ํามันดีเซล 

   น้ํามันเตาเกรด……………..……… อื่นๆ (ระบุ)……………………………..………………….. 

ปริมาณการใช……………………………………………….…………..(ตอหนวยเวลา) 

   มีระบบควบคุมการจายเชื้อเพลิงเปนแบบ…………….……ขนาดความสามารถ…………………. 

การจัดทิศทางเปลวไฟ  1 Pass  2 Pass  3 Pass  4 Pass 

ปลองไฟขนาด………………………………………….………….สูง…………………………………….…………………………… 

ลมชวยในการเผาไหม  ธรรมชาติ  พัดลมขนาด……………………………...………………… 

 2.7    ปลั๊กหลอมละลาย (Fusible Plug)  ไมม ี  มี จํานวน……………………..ชุด 

 
 
 
 



 

2.8 ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ 

เครื่องอุนน้ํามัน (Oil Heater) ไมม ี  มี เปนแบบ…………………….อุนถึงอุณหภูมิ………………………….…...… 

เครื่องอุนอากาศ (Air Heater) ไมม ี  มี เปนแบบ…………………….อุนถึงอุณหภูมิ………………………………… 

เครื่องอุนน้ํา (Economizer) ไมม ี  มี เปนแบบ…………………….อุนถึงอุณหภูมิ………………………………… 

การนําคอนเดนเสดกลับมาใช ไมม ี  มี ปริมาณ………………………………………………………………….………. 

 2.9  ภาชนะรับแรงดันไอน้ํา (Pressure Vessel)  ไมม ี   มี ปริมาณ…………………………………………………. 

        เครื่องจักรไอน้ํา ขนาดไอดี (High Pressure)……………………ขนาดไอเสีย (Low Pressure)………………………………….…… 

        จํานวน……..……..ชุด เครื่อง………………….………ขนาด………………….…………...จํานวน………………………..…….ชุด 

  ใชความดัน……………………………….. 

   มีลิ้นนิรภัยสภาพเรียบรอยต้ังความดันที่…………………………...……..เครื่อง………………………………….………… 

  ขนาด………………………….……จํานวน……..……………..ชุด ใชความดัน…………………...………………………………… 

   มีลิ้นนิรภัยสภาพเรียบรอยต้ังความดันที่……………………………..เครื่อง………………………………………………… 

  ขนาด……………………….………จํานวน………………..…..ชุด ใชความดัน………………………………..………….………… 

   มีลิ้นนิรภัยสภาพเรียบรอยต้ังความดันที่………………………..………..เครื่อง……………………………..……………… 

  ขนาด……………………….………จํานวน………………..…..ชุด ใชความดัน…………………………...………………………… 

 

รายงานผลการตรวจหมอน้ํากอนรับรอง 
 

 ทอไฟใหญ             เรียบรอย บกพรอง                ทอไฟเล็ก                                   เรียบรอย           บกพรอง 

 ผนังดานหนา-หลัง                        เรียบรอย บกพรอง                ผนังเตา                  เรียบรอย           บกพรอง 

 เหล็กยึดโยง                         เรียบรอย บกพรอง                ชองมือลอด                 เรียบรอย           บกพรอง 

 เกจวัดความดัน       เรียบรอย บกพรอง                ลิ้นนิรภัย                                   เรียบรอย           บกพรอง 

เครื่องสูบน้ําเขาหมอ      เรียบรอย บกพรอง                สวิตชควบคุมความดัน            เรียบรอย           บกพรอง 

ระบบสัญญาณเตือนภัย       เรียบรอย บกพรอง                เครื่องควบคุมระดับน้ํา            เรียบรอย           บกพรอง 

 

รายละเอียดของสวนที่บกพรองและอื่น ๆ 
 
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

ไดดําเนินการซอมแซมแกไขจนเปนที่เรียบรอยสมบูรณกอนลงมือช่ือรับรองแลว 

 
 
 
 
 
 

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


	รายงานผลการตรวจหม้อน้ำก่อนรับรอง 
	รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่น ๆ 

