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ระบบไอน ้ำ 
 

รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 
1. สถำนที่ติดตั้ง 1. โรงเรือนมีโครงสร้ำงและฐำนรำกที่แข็งแรงถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม 

ผนังอำคำรไม่เกิดเสียงสะท้อน 
2. มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 
3. มีประตูเข้ำออกไม่น้อยกว่ำ 2 ทำงและอยู่คนละด้ำนกัน มีควำมกว้ำง

อย่ำงน้อย 0.6 เมตร ควำมสูงอย่ำงน้อย  2 เมตร ไม่มีสิ่งกีดขวำง 
4. กำรติดตั้งหม้อไอน้ ำภำยในโรงเรือนเดียวกันตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป 

ระยะห่ำงระหว่ำงตัวต้องไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร ส ำหรับตัวหม้อไอน้ ำที่
อยู่ใกล้กับผนังโรงเรือน ต้องมีช่องว่ำงห่ำงจำกผนังไม่น้อยกว่ำ 1.5 
เมตร 

5. แสงสว่ำงภำยในโรงเรือนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีควำมเข้มของกำร
ส่องสว่ำง ไม่น้อยกว่ำ 200 ลักซ ์

6. ต้องมีไฟส ำรองฉุกเฉิน 
7. ภำยในโรงเรือนต้องไม่ใช้เป็นที่เก็บวัสดุเชื้อเพลิงอ่ืนๆ นอกจำกถังบรรจุ

น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับหม้อไอน้ ำเท่ำนั้น 
8. ในกรณีที่จ ำเป็นต้องเก็บเชื้อเพลิงไว้ในบริเวณสถำนที่ติดตั้งตั้งต้องเก็บ

อยู่ห่ำงจำกหม้อน้ ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อนไม่น้อย
กว่ำ  ๑ เมตร 

9. ต้องมีเครื่องดับเพลิงขนำดควำมจุ 15 lb ชนิด ABC อย่ำงน้อย 1 ถัง 
10. ภำยในโรงเรือนที่ตั้งหม้อไอน้ ำ หำกมีอุปกรณ์เสริม เช่น อุปกรณ์ปรับ

สภำพน้ ำ, หม้อท ำน้ ำร้อน เป็นต้น กำรติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนต้องห่ำงจำก
หม้อไอน้ ำไม่น้อยกว่ำ 2.5 เมตร 

11. หม้อไอน้ ำที่มีควำมสูงตั้งแต่ 3 เมตร ขึ้นไปต้องมีบันไดและทำงเดิน
โดยรอบด้ำนบนหม้อไอน้ ำ 

12. ต้องจัดให้มีระยะห่ำงเปลือกหม้อไอน้ ำด้ำนบนถึงเพดำน หรือส่วนต่ ำสุด
ของหลังคำไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร 

13. พ้ืนภำยในโรงเรือนที่ติดตั้งหม้อไอน้ ำต้องใช้วัสดุกันลื่น และช่องเปิดที่
พ้ืนต้องมีขอบกันของตก 

14. ต้องมีป้ำยแสดงขั้นตอนกำรท ำงำนและกำรใช้งำนของหม้อไอน้ ำ และ
วิธีกำรที่ต้องปฏิบัติระหว่ำงที่หม้อไอน้ ำก ำลังท ำงำนอยู่ 

2. ชุดผลิตไอน้ ำและอุปกรณ์ 1. ตัวหม้อไอน้ ำต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย 

2. มำตรวัดควำมดันไอน้ ำต้องมีขนำดหน้ำปัทม์ไม่น้อยกว่ำ 100 มิลลิเมตร 
สำมำรถอ่ำนค่ำควำมดันใช้งำนสูงสุดระหว่ำง 1.5 – 2 เท่ ำของ
ควำมสำมำรถในกำรผลิตไอน้ ำของหม้อไอน้ ำ 
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รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 
2. ชุดผลิตไอน้ ำและอุปกรณ์

(ต่อ) 
กว่ำ 15 มิลลิเมตร และสำมำรถระบำยไอน้ ำได้มำกกว่ำอัตรำกำรผลิต
ไอน้ ำของหม้อไอน้ ำ 

3. หลอดแก้ววัดระดับน้ ำ กำรติดตั้งต้องมองเห็นระดับน้ ำได้ชัดเจน 
4. หม้อไอน้ ำที่มีพ้ืนที่รับควำมร้อนตั้งแต่ 50 ตำรำงเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้ง

ลิ้นนิรภัยไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว โดยมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงบ่ำลิ้นไม่น้อย 
5. กำรต่อท่อระบำยไอน้ ำจำกลิ้นนิรภัย ต้องไม่ควรมีข้องอเกิน 2 แห่ง 
6. ลิ้นนิรภัยแบบสปริงที่มีคำนงัดส ำหรับทดสอบกำรท ำงำน ต้องท ำกำร

ทดสอบสภำพกำรท ำงำนโดยกำรยกคำนด้วยมืออย่ำงน้อยสัปดำห์ละ
ครั้ง 

7. ลิ้นเปิด-ปิดท่อระบำยน้ ำทิ้งต้องอยู่ในต ำแหน่งที่เข้ำไปปฏิบัติงำนได้ง่ำย 
ถ้ำติดตั้งอยู่ต่ ำมำก หรือในบริเวณที่คับแคบเข้ำไปเปิด -ปิดไม่สะดวก 
ต้องต่อก้ำนส ำหรับเปิด-ปิดให้สำมำรถเปิด-ปิดได้สะดวกปลอดภัย 

8. ท่อระบำยต้องติดตั้งให้ระบำยลงในที่ที่เห็นได้ง่ำยเมื่อเกิดกำรรั่ว และ
ปลำยท่อระบำยต้องต่อลงในที่ที่ปลอดภัยและอยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถ
มองเห็นและได้ยินเสียงชัดเจน 

9. สวิตช์ควบคุมควำมดันไอน้ ำต้องสำมำรถปรับตั้ง ตัด และต่อกำรท ำงำน
ของหัวพ่นไฟได้ตำมควำมเหมำะสมที่ต้องกำรผลิตไอน้ ำ 

10. อุปกรณ์เช็คระดับน้ ำในหม้อไอน้ ำ หำกระดับน้ ำต่ ำกว่ำที่ตั้งไว้ สำมำรถ
ตัดต่อกำรท ำงำนของหัวพ่นไฟ และมีสัญญำณเตือนด้วยเสียงและแสง 

11. ต้องมีตัวกรองสิ่งสกปรกที่มำจำกน้ ำมันเชื้อเพลิงโดยติดตั้งไว้ที่ท่อทำง
จ่ำย 

12. น้ ำมันเชื้อเพลิงก่อนจ่ำยเข้ำหัวพ่นไฟ และมีลิ้นเปิด-ปิดก่อนจ่ำยน้ ำมัน 
13. เชื้อเพลิงต้องผ่ำนตัวกรอง 
14. ต้องติดตั้งมำตรวัดปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ระหว่ำงตัวกรองกับหัว

พ่นไฟ 
15. เครื่องสูบน้ ำเข้ำหม้อไอน้ ำต้องสำมำรถท ำควำมดันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่ง

เท่ำครึ่งของอัตรำกำรเกิดควำมดันไอสูงสุดที่หม้อไอน้ ำผลิตได้ 
16. ต้องมีมำตรวัดควำมดันน้ ำติดอยู่ทำงท่อส่งของเครื่องสูบน้ ำ จำกมำตรวัด

ควำมดันต้องติดตั้งลิ้นกันกลับก่อนส่งน้ ำเข้ำหม้อไอน้ ำ 
17. ต้องมีลิ้นเปิด-ปิดกำรส่งจ่ำยน้ ำทำงด้ำนจ่ำยเข้ำและส่งออกของเครื่องสูบ

น้ ำ 
18. หม้อไอน้ ำที่มีพ้ืนผิวรับควำมร้อนมำกกว่ำ 50 ตำรำงเมตร ต้องมีเครื่อง

สูบน้ ำอย่ำงน้อย 2 ชุด 
19. ต้องมีลิ้นกันกลับติดตั้งไว้ที่ท่อจ่ำยไอน้ ำเหนือหม้อไอน้ ำ 
20. ถังพักไอน้ ำต้องห่อหุ้มด้วยฉนวนกันควำมร้อน และติดตั้งลิ้นนิรภัย ,

อุปกรณ์ดักไออย่ำงละ 1 ชุด 
21. ปล่องควันต้องมีมำตรวัดอุณหภูมิ สำยยึดโยง มีโครงสร้ำงที่แข็งแรง  
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รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 
2. ชุดผลิตไอน้ ำและอุปกรณ์

(ต่อ) 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้ำ 

22 ถังพักน้ ำเลี้ยงหม้อไอน้ ำ ต้องมีปริมำณควำมจุเพียงพอกับขนำดกำรผลิต
ไอน้ ำ 

23 ถังน้ ำมันเชื้อเพลิง สถำนที่ตั้งต้องมีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวกพ้ืนฐำนรอง-
รับเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนำ 10 เซนติเมตร 

24. ถังน้ ำมันเชื้อเพลิงต้องมีควำมจุเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
3. ระบบเส้นท่อจ่ำยไอน้ ำ 1. ท่อน้ ำและท่อจ่ำยไอน้ ำ ติดตั้งตำมมำตรฐำน มีจุดยึดรองรับ ห่ำงจำก

ผนังอำคำร ฝ้ำเพดำนหลังคำไม่น้อยกว่ำ 25 เซนติเมตร 
2. มีฉนวนหุ้มด้วยโลหะเบำตำมเส้นท่อจ่ำยไอน้ ำ 
3. ท่อจ่ำยไอน้ ำที่มีควำมยำว ต้องติดตั้งตัวดักไอน้ ำทุกระยะ 50 เมตร 

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรต่อเข้ำ
กับเครื่อง/ตู้ที่ใช้ไอน้ ำจำก
หม้อไอน้ ำ 

อย่ำงน้อยต้องประกอบไปด้วย 
1. วำล์วเปิด – ปิดกำรจ่ำยไอน้ ำ 
2. วำล์วปรับลดควำมดันไอน้ ำ 
3. ตัวดักไอน้ ำ 
4. Y – Strainer 
5. Check Valve 
6. Flexible Tube 

5. สำเหตุของหม้อไอน้ ำ
ระเบิด 

1. สำเหตุมำจำกโครงสร้ำง 
ก. ต้นเหตุของกำรระเบิด เนื่องจำกโครงสร้ำงไม่ดี  ขำดเทคนิคและ

เครื่องมือที่เหมำะสม 
ข. ใช้เหล็กผิดเกรดและควำมหนำไม่เหมำะกับแรงอัด หรือเกิดกำรผุ

กร่อน เพรำะเก่ำเกินไป 
ค. ลักษณะของกำรเชื่อมไม่ดี  มี รอยร้ำวและตำมด  ซึ่ งเกิดจำก

ควำมเครียดของรอยเชื่อมขณะท ำกำรเชื่อม 
ง. ชนิดของลวดเชื่อมไม่เหมำะสมกับเหล็ก ที่ท ำตัวหม้อไอน้ ำ ท ำให้

รอยเชื่อมเกิดกำรร้ำว และกำรผุกร่อนริมรอยเชื่อม 
จ. มีควำมเข้มข้นของทำงแร่ธำตุภำยในหม้อไอน้ ำมำกเกินไป 
ฉ. น้ ำในหม้อไอน้ ำมีออกซิเจนมำก ขำดเครื่องมือในกำรไล่ออกซิเจนใน

น้ ำ 
ช. รอยเชื่อมมีรอยรั่ว ท ำให้เกิดปฏิกิริยำทำงเคมี ที่รอยรั่วจนเกิดกำรผุ

กร่อน 
ซ. น้ ำที่ป้อนให้หม้อไอน้ ำมีคุณสมบัติและคุณภำพที่ไม่ถูกต้อง   ตำมที่

หม้อไอน้ ำต้องกำร และมีค่ำ PH ต่ ำมีสภำพเป็นกรด 
ฌ. วำล์วนิรภัยสร้ำงไม่ถูกขนำด จึงระบำยควำมดันออกไม่ทัน 
ญ. ระบบอัตโนมัติหยุด  เชื้อเพลิงไม่ท ำงำน หรือไม่มีระบบอัตโนมัติ ท ำ

ให้เมื่อเกิดเปลวไฟดับลง แต่ภำยในห้องเผำไหม้จะมีไอของเชื้อเพลิง
จ ำนวนมำกสะสมอยู่พอจุดไฟใหม่จึงระเบิดขึ้น 
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รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 
5. สำเหตุของหม้อไอน้ ำ

ระเบิด(ต่อ) 
2. สำเหตุมำจำกผู้ควบคุม 

ก. เปิดเตำแล้วทิ้งไว้โดยมิได้เปิดประตูจ่ำยไอน้ ำ หรือไม่ได้เอำไอน้ ำไป
ใช้ และไม่ได้ลดเชื้อเพลิงลง 

ข. ไม่ได้ตรวจเช็ควำล์วนิรภัยทุกวัน 
ค. ไม่ได้ตรวจเช็คและท ำควำมสะอำดเครื่องวัดระดับน้ ำ และตรวจสอบ

แรงอัด Booster Pump ทุกวัน 
ง. น้ ำที่ใช้ป้อนให้กับหม้อไอน้ ำไม่ได้มีคุณภำพที่หม้อไอน้ ำต้องกำรมี

ควำมกระด้ำงสูงและมีค่ำ PH ต่ ำ 
จ. ไม่ได้ตรวจเช็คเกจ์วัดแรงอัด( ควรมีเกจ ์วัด 2 ตัวเพ่ือเปรียบเทียบ ) 
ฉ. ไม่ได้ตรวจคุณสมบัติและคุณภำพของน้ ำ 
ช. น้ ำในหม้อไอน้ ำมีแร่ธำตุเข้มข้นมำกไป  ท ำให้เหล็กเกิดรอยร้ำว ใน

ลักษณะลำยขำไก่ 
ซ. ภำยในหม้อไอน้ ำมีหินปูนเกำะหนำ เนื่องจำกไม่ได้ตรวจหม้อไอน้ ำ

นำน( ควรตรวจทุกๆ 3 เดือน ) 
ฌ. มีน้ ำมันหลงเข้ำไปในหม้อไอน้ ำ หรือน้ ำแห้ง 
ญ. หม้อไอน้ ำเย็นตัวเร็วเกินไปท ำให้เกิดควำมเครียดและรอยร้ำวขึ้น 
ฎ. ไม่ได้ท ำกำรตรวจซ่อมใหญ่อย่ำงน้อยปีละครั้ง 

6. ค ำแนะน ำในกำรใช้หม้อไอ
น้ ำ 

1. ก่อนติดเตำทุกครั้งให้ตรวจก่อนว่ำ ในหม้อน้ ำมีระดับที่เพียงพอหรือไม่  
กำรตรวจนี้ เป็นกำรทดสอบไปในตัวด้วยว่ำ ทำงเข้ำ - ออก ของหลอด 
แก้วตันหรือไม่ 

2. หม้อน้ ำที่ใช้ก๊ำซหรือน้ ำมันเป็นเชื้อเพลิง ให้ระบำยลมภำยในเตำก่อน 
เพ่ือไล่ก๊ำซที่อำจตกค้ำงอยู่ ในหม้อน้ ำออกเสียก่อนจึงค่อยติดไฟ เพ่ือ
ป้องกันกำรลุกไหม้โดยฉับพลันที่เกิดจำกก๊ำซที่ตกค้ำงอยู่ในเตำ 

3. ถ้ำเกิดรั่วที่ลิ้นนิรภัย(Safety Valve ) โดยที่ยังอยู่ภำยใต้ควำมดันปกติ 
ห้ำม ใช้วิธี เพ่ิมน้ ำหนักถ่วง หรือตั้งลิ้นนิรภัยให้แข็งข้ึน 

4. ถ้ำเกิดรั่วที่หม้อน้ ำ ให้หยุดใช้หม้อน้ ำทันที และต้องแก้ไขก่อนใช้งำน 
ต้องได้รับกำรตรวจเพ่ือควำมปลอดภัย จำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจหม้อน้ ำ ของ 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม หรือจำก วิศวกรที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมวิชำชีพวิศวกรรม 

5. ลิ้นนิรภัย(Safety Valve )ที่ใช้ ควรเป็นแบบที่ทดสอบได้ง่ำย อย่ำงน้อย
ควรมีกำรทดสอบเดือนละครั้ง ว่ำ ลิ้นนิรภัยยังท ำงำนได้ดีหรือไม่ 

6. หลังเลิกงำน เมื่อหยุดใช้หม้อน้ ำทุกวัน ควรระบำยน้ ำทิ้งบ้ำง โดยเปิด
วำล์วน้ ำทิ้งแล้ว นับ 1 - 10 เร็ว ๆ แล้วปิด เฉพำะแหล่งที่มีตะกอนมำก
ควรระบำยให้ถี่กว่ำนี้ 

7. ตรวจสอบควำมดัน ของเกจ์วัดควำมดันของน้ ำที่สูบเข้ำหม้อน้ ำ ถ้ำควำม
ดันขึ้นสูงผิดปกติแสดงว่ำท่อสูบน้ ำ เข้ำหม้อน้ ำจะตันแล้ว ต้องรีบแก้ไข 
ถ้ำใช้ต่อไปน้ ำอำจจะแห้งได้ 
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รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 
6. ค ำแนะน ำในกำรใช้หม้อไอ

น้ ำ(ต่อ) 
8. ให้ใช้หม้อน้ ำไม่เกินควำมดันตำมท่ีก ำหนด 
9. หม้อน้ ำที่มีตะกรันเกำะหนำ 1/ 8 นิ้ว อำจจะต้องเปลืองเชื้อเพลิงใน

กำรท ำให้ร้อนไปเปล่ำๆ ถึง 15 % ดังนั้น ถ้ำล้ำงหม้อน้ ำบ่อย ๆ ก็จะดี 
10. ถ้ำเกิดน้ ำแห้งต่ ำกว่ำระดับหลอดแก้ว ต้องรีบดับไฟ และ ห้ำมสูบน ้ำเข้ำ

หม้อน้ ำอย่ำงเด็ดขำด ต้องปล่อยให้เย็นลง และตรวจทดสอบ เพ่ือควำม
ปลอดภัยก่อนใช้งำนต่อไป 

11. หม้อน้ ำที่ใช้น้ ำมันเป็นเชื้อเพลิง ควันด ำที่เกิดข้ึนเนื่องจำกปรับหัวฉีดและ
ส่วนของอำกำศไม่ถูกต้อง ท ำให้เกิดกำรเผำไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ จึงควร
หมั่นปรับแต่ง หัวฉีด เพ่ือให้เกิดกำรเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์ 

12. หม้อน้ ำทุกลูกควรจะได้รับกำรตรวจทดสอบ เพ่ือควำมปลอดภัยอย่ำง
น้อยปีละครั้ง 

7. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ส ำหรับหม้อไอน้ ำ 

1. ต้องติดตั้งวำล์วนิรภัย (Safety Valve ) อย่ำงน้อย 2 ชุด ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง ของบ่ำลิ้นนิรภัย ไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร ที่สำมำรถตรวจ
ทดสอบกำรใช้งำนได้ง่ำย ส ำหรับหม้อไอน้ ำที่มีพ้ืนที่ผิวรับควำมร้อนน้อย
กว่ำ 50 ตำรำงเมตร จะมีลิ้นนิรภัยเพียงหนึ่งชุดก็ได้ ในกำรติดตั้งลิ้น
นิรภัยต้องไม่มีลิ้นปิด-เปิด (Stop Valve) คั่นระหว่ำงหม้อน้ ำกับลิ้น
นิรภัย และต้องมีท่อระบำยหม้อไอน้ ำจำกลิ้นนิรภัย ไปยังที่ที่เหมำะสม
และปลอดภัย 

2. ต้องติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ ำชนิดหลอดแก้ว  ไว้ในที่เห็นได้ชัด พร้อมลิ้น
ปิด-เปิด (Stop Valve) เพ่ือตรวจสอบระดับน้ ำ และต้องมีท่อระบำยที่
เหมำะสม ทั้ง นี้ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันหลอดแก้วด้วย 

3. ต้องติดตั้งเครื่องวัดควำมดันไอน้ ำ (Pressure Gauge) ขนำดหน้ำปัทม์ 
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 100 มิลลิเมตร มีสเกลที่สำมำรถวัด
ควำมดันได้ถึ ง 1.5 - 2 เท่ำของควำมดันใช้งำนสูงสุดและต้องมี
เครื่องหมำยแสดง ระดับควำมดันอันตรำยไว้ให้เห็นโดยชัดเจน 

4. ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ ำเข้ำหม้อไอน้ ำ  (Feed Water Pump) ขนำด
ควำมสำมำรถอัดน้ ำได้ อย่ำงน้อย 1.5 - 2 เท่ำ ของควำมดันใช้งำน
สูงสุด และควำมสำมำรถในกำรสูบน้ ำเข้ำต้องมำกกว่ำ อัตรำกำรผลิตไอ
น้ ำ 

5. ต้องติดตั้งลิ้นกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อน้ ำเข้ำ หม้อไอน้ ำ โดยติดตั้ง
ให้ใกล้หม้อไอน้ ำมำกที่สุด และมีขนำดเท่ำกับท่อน้ ำเข้ำ 

6. ต้องติดตั้งลิ้นจ่ำยไอน้ ำ(Main Stream Valve)  ที่ตัวหม้อไอน้ ำ 
7. โรงพยำบำลที่มีหม้อไอน้ ำตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป  ที่ใช้ท่อจ่ำยไอน้ ำ

ร่วมกันต้องติดตั้งลิ้นกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อหลังลิ้นจ่ำยไอน้ ำ 
ของหม้อไอน้ ำ (Main Stream Valve) แต่ละเครื่อง 

8. หม้อไอน้ ำที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว เช่น น้ ำมัน ก๊ำซ ต้องติดตั้งเครื่องควบคุม
ควำมดัน (Pressure Control)  และเครื่องควบคุมระดับน้ ำอัตโนมัติ 
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รำยกำร ข้อก้ำหนดเพื่อควำมปลอดภัย 
7. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย

ส ำหรับหม้อไอน้ ำ(ต่อ) 
(Water Level Control) 

9. ต้องติดตั้งสัญญำณเตือนอัตโนมัติ (Automatic Alarm) แจ้งอันตรำย 
เมื่อระดับน้ ำในหม้อไอน้ ำต่ ำกว่ำระดับใช้งำนปกติ 

10. ต้องจัดให้มีฉนวนหุ้มท่อจ่ำยไอน้ ำโดยตลอด 
11. ท่อน้ ำ ท่อจ่ำยไอน้ ำ ลิ้นปิด-เปิด (Valve) ทุกตัว และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้

กับหม้อไอน้ ำ ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับหม้อไอน้ ำเท่ำนั้น 
12. หม้อไอน้ ำที่สูงกว่ำพ้ืน 3 เมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งบันไดและทำงเดินไว้รอบ

หม้อไอน้ ำ 
13. ต้องจัดให้มีลิ้นปิด-เปิด(Blow Down Valve)  เพ่ือระบำยน้ ำ จำกส่วน

ล่ำงสุดของหม้อไอน้ ำ ให้สำมำรถระบำยได้สะดวกไปยังที่ที่เหมำะสม
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


