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ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การรับงานซ่ อมทา
1.1 เจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.อจปร.อร. นาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ (กพด.ยังไม่อนุมตั ิการ
จ่ายพัสดุ) ส่งให้นายช่างหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายตรวจสอบใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ (กพด.ยังไม่อนุมตั ิการจ่าย
พัสดุ) แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (กระซับ) ดาเนินการต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องนาใบสัง่ งาน / ใบเบิก
พัสดุ ส่งคืนกลับให้นายทหารแผนงาน กรล.อจปร.อร. ประสานกับ กผป.อจปร.อร.แก้ไขให้ถูกต้อง
1.2 เจ้าหน้าที่พสั ดุ กรล.อจปร.อร. นาใบเบิกพัสดุ (กพด.อนุมตั ิจ่ายพัสดุแล้ว) ส่งให้นายช่าง
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบพร้อมลงนามรับใบเบิกพัสดุ (กพด.อนุมตั ิจ่ายพัสดุแล้ว) แล้วส่งให้ผทู ้ ี่
ได้รับมอบหมาย (กระซับ) ดาเนินการต่อไป
1.3 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (กระซับ) ดาเนินการดังนี้
1.3.1 รับใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่ได้ตรวจสอบแล้วจากนายช่าง หรื อ ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย
1.3.2 บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานและชื่อเรื อลงในสมุดรับงาน
1.3.3 จัดลาดับที่ใบสัง่ งานที่ได้รับในปี งบประมาณนั้น
1.3.4 นาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ เสนอ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับ
งาน / สัง่ การ
1.3.5 ส่งใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับ
งานแล้วส่งให้ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
2. การดาเนินการซ่ อมทา
2.1 หลังจากที่ได้รับมอบหมายงาน ให้ หน.ช่าง ไปควบคุมการทางานแล้ว นายช่างเป็ น
ผูด้ ูแลติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ หน.ช่าง นาเสนอ
2.2 หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายรับ ใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่นายช่าง ลงนามรับงาน
แล้วจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (กระซับ)
2.3 หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายแจกจ่ายใบสัง่ งานให้กบั หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได
รับมอบหมายดาเนินการซ่อมทาตามใบสัง่ งาน
2.4 หน.งาน (ลูกจ้าง) ไปตรวจสอบงานซ่อมทาตาม ใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่จะซ่อมทา
ตามเรื อต่าง ๆ ที่ระบุในใบสัง่ งาน พร้อมจัดชุดช่างปฏิบตั ิงานซ่อมทาตามที่ได้รับมอบหมายจาก หน.ช่าง หรื อ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการซ่อมทา
2.5 ชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทาดาเนินการซ่อมทาตามใบสัง่ งานที่ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายสัง่ การให้ทาการซ่อมทา
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2.6 ระหว่างการซ่อมทาถ้ามีอุปสรรคข้อขัดข้องในการซ่อมทาแจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง)
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบ
2.7 หน.งาน (ลูกจ้าง) บันทึกอุปสรรคข้อขัดข้องลงในสมุดบันทึกประจาตัว พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบ เพื่อที่จะได้ประสานกับ กผป. ฯ ทาการแก้ไข
2.8 ชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทาเมื่อปฏิบตั ิงานซ่อมทาแล้วเสร็ จแจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง) ทราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป
3. การซ่ อมทากรณีฉุกเฉิน
3.1 เมื่อได้ รับสาเนาใบสั่งงานและใบเบิกพัสดุจาก กผป.ฯ จากนายทหารแผนงาน กรล. ฯ
แล้ว นายช่ าง ลงไปตรวจสอบงานพร้ อมมอบหมาย หน.ช่ าง ควบคุมเรื อ
3.2 ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับพัสดุตามใบเบิกพัสดุและตรวจสอบแล้วว่ามีพสั ดุสารอง สามารถ
ทางานได้ก่อน ก็ให้ใช้พสั ดุซ่อมทาได้ โดย กผป. ฯ จะจัดหาให้ภายหลัง
3.3 ปฏิบตั ิตามข้อง 2.2 ถึงข้อ 2.8
4. การดาเนินการเมื่อซ่ อมทาแล้วเสร็จ
4.1 หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้รับแจ้งจากชุดปฏิบตั ิงานที่สงั่ การให้ไป
ซ่อมทาเรื อต่าง ๆ ตามใบสัง่ งานว่างานแล้วเสร็ จ
4.2 ในกรณี เป็ น รง.แม่งาน หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายประสานกับเจ้าหน้าที่
ทางเรื อร่ วมตรวจสอบ ถ้าไม่พบข้อบกพร่ องนาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อลงนามรับงาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
4.3 ในกรณี เป็ น รง.ช่วย หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายแจ้งให้ รง.แม่งาน ทราบ
เพื่อที่จะได้นดั หมายให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อร่ วมตรวจสอบ ถ้าไม่พบข้อบกพร่ องนาใบสัง่ งานให้ รง.แม่งาน ลง
นามรับงาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
4.4 หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายรวบรวมใบสัง่ งานที่ดาเนินการซ่อมทาแล้ว
เสร็ จและลงนามปิ ดใบสัง่ งานแล้ว ให้ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
5. การส่ งมอบใบสั่งงานเมื่องานแล้วเสร็จ
5.1 หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย รวบรวมใบสัง่ งานที่ดาเนินการแล้วเสร็ จและลงนาม
ปิ ดงานแล้วส่งให้ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมาย (กระซับ) ดาเนินการต่อไป
5.2 ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย (กระซับ) นาใบสัง่ งานแล้วเสร็ จที่ได้รับจาก หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย เสนอ นายช่าง ตรวจสอบและเซ็นชื่อส่งมอบงานให้ บก.กรล.อจปร.อร.
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วิธีการซ่ อมทารอยรั่วของหลอดคอนเดนเซอร์เครื่ องทาความเย็น
1. ก่อนดาเนินการซ่อมทารอยรั่วให้ดาเนินการดังนี้
1.2 ทาความสะอาดชิ้นงาน
1.3 ตรวจหารอยรัว่
1.4 วิธีการซ่อมทารอยรั่วกระทาได้โดยการอุดหลอดเท่านั้น
2. การพิจารณาในการทาความสะอาดชิ้นงาน
2.1 ให้พิจารณาการทาความสะอาดให้ถูกต้องและระมัดระวังการเกิดความเสียหาย
2.2 งานส่วนใหญ่จะดาเนินการทาความสะอาดในเรื อ และมี พ.ท.คับแคบในการปฏิบตั ิงานซ่อมทา
2.3 หลอดคอนเคนเซอร์จะมีใช้ในระบบเครื่ องทาความเย็น และเครื่ องปรับอากาศ ส่วนใหญ่จะมีใช้อยูใ่ น
เรื อของ กองเรื อยุทธการ ที่เข้ารับการซ่อมจากัด , คืนสภาพ และตามระยะเวลา
2.4 ตรวจสอบรายละเอียดในใบสัง่ งานว่าถูกต้องหรื อไม่ ขอบเขตของงาน
2.5 ทุกครั้งที่มกี ารทาความสะอาดคอนเคนเซอร์จะมีกาลังดันของแก๊สหรื อสารทาความเย็น F-22 หรื อ
F-12 อยูภ่ ายในระบบเสมอ (ยกเว้น ถ้าระบบนั้นมีการรั่วไหลของของระบบ)
2.6 ประสานงานกับ รง.358 ในการตรวจสอบและข้อมูลในการซ่อมทา ความรับผิดชอบของงานนั้นๆ
3. ข้อจากัดในการทาความสะอาดคอนเคนเซอร์มีดงั นี้
3.1 ไม่สามารถทาความสะอาดภายนอกหลอดได้
3.2 ไม่สามารถถอดชุดหลอดออกมาทาความสะอาดภายนอกได้ เพราะว่าผนังหัว – ท้าย ของชุดหลอดฯ
จะถูกเชื่อมปิ ดไว้ท้งั 2 ด้าน
3.3 ภายนอกหลอดจะมีกาลังดันของแก๊สหรื อสารทาความเย็น ซึ่งจะมีกาลังดันสูงอยูภ่ ายนอกหลอด
ตลอดเวลา
3.4 เมื่อมีการชารุ ดของหลอดมากกว่าเกณฑ์ที่คู่มือกาหนดไว้ 20% ของหลอดทั้งหมดต้องเลิกใช้ทนั ที

การตรวจหารอยรั่ว
- รง.358 จะเป็ นผูต้ รวจสอบเพื่อแจ้งข้อมูลให้ รง.341 ดาเนินการซ่อมทาต่อไป
- เมื่อได้ขอ้ มูลในการตรวจหารอยรั่ว รง.341 จะดาเนินการซ่อมทาตามวิธีการซ่อมทา
4. วิธีการซ่อมทารอยรั่วของหลอดคอนเคนเซอร์
4.1 สามารถกระทาได้โดยการอุดหลอดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
4.2 จนท.ชุดช่างที่ได้รับมอบหมายในการซ่อมทา ให้เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์การซ่อมทา ได้แก่
ประแจ , แหวน/ปากตาย , ลูกอุด , ค้อน , ซีลกันรั่ว , ผ้าชารุ ด และผ้าทรายละเอียด จากกระซับ
รง.341 ไปที่เรื อ เข้ารับการซ่อมทา หรื อที่ รง.341
4.3 ตรวจสอบขนาดอุปกรณ์และเครื่ องมือให้ถูกต้องตามขนาดที่ใช้งาน
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4.4 ให้ รง.356 ถอดท่อทางน้ าหล่อ เข้า – ออก ของชุดหลอดคอนเคนเซอร์ที่เกี่ยวข้องออกทั้งหมด
4.5 หมายตาแหน่งฝาครอบที่จะทาการถอดออกทั้ง 2 ด้าน (เพื่อสะดวกในการประกอบเมื่อซ่อมทาแล้วเสร็ จ)
4.6 เปิ ดฝาครอบ หัว – ท้าย ของคอนเคนเซอร์ออกทั้ง 2 ด้าน
4.7 ฉีดล้างด้วยน้ าจืดให้สะอาดด้วยแรงดันน้ า ประมาณ 50 ปอนด์/ตร.นิ้ว
4.8 ตรวจสอบการชารุ ด รัว่ ตามที่ รง.358 ชี้แจง
4.9 หมายตาแหน่งที่ตอ้ งการอุดหลอด และจานวนให้ถูกต้อง
4.10 มีบนั ทึกการตรวจสอบและการอุดไว้ในแบบบันทึกทุกครั้ง
4.11 ทาความสะอาดภายในหลอดที่จะทาการอุดบริ เวณปลายหลอดทั้ง 2 ด้าน ยาวประมาณ 15 มม.
จากปลายหลอดเข้าไปทั้ง 2 ด้าน ด้วยผ้าชารุ ดและผ้าทรายละเอียด ใช้น้ าจืดฉีดทาความสะอาด และเป่ าด้วย
ลมแห้ง
4.12 ทาซีลกันรั่วที่ลูกอุด แล้วนาลูกอุดตามขนาดของหลอดใส่เข้าไปที่ปลายหลอดที่ทาความสะอาดแล้ว
ทั้ง 2 ด้าน
4.13 ใช้คอ้ นตอกลูกอุดทั้ง 2 ด้าน ให้แน่นพอประมาณ
4.14 เมื่อการซ่อมทาแล้วเสร็ จ แจ้งให้ รง.358 ทราบ และทาการตรวจสอบรอยรั่วและทดลองกาลังดัน
ภายใน ระบบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามคู่มือใช้งาน

การใช้เครื่ องมือในการซ่ อมทา
- เครื่ องมือที่ใช้ในการซ่อมทา ได้แก่ ประแจ แหวน/ปากตาย ตามขนาดของนัต , สลัก ของอุปกรณ์
หรื อชิ้นงานนั้นๆ
- ค้อนให้ดูขนาด และน้ าหนักให้เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งการใช้ ตลอดจน พ.ท.บริ เวณในการซ่อมทาว่า
เหมาะ หรื อไม่
- แส้แยงหลอด ใช้แส้แยงหลอดที่ทาด้วยทองเหลืองชนิดอ่อน ให้ใช้ตามขนาดของหลอดที่ตอ้ งการซ่อม
ทาเท่านั้น ห้ามใช้วสั ดุอื่นใดที่มีลกั ษณะแข็งแทนแส้แยง เพราะจะทาให้เกิดชารุ ดของหลอดได้
- สายยางฉีดน้ าทาความสะอาดชิ้นงานก่อนดาเนินการซ่อมทา
- แปรงลวดอ่อนสาหรับทาความสะอาดเกลียวสลักยึดฝาครอบ หัว – ท้าย ของตัวคอนเดนเซอร์
- เหล็กขูด สาหรับทาความสะอาดเศษวัสดุ แป๊ กกิ้งของฝาครอบฯ และหน้าแปลนสาหรับต่อท่อทางน้ า
หล่อดับความร้อน เข้า – ออก
- และใช้พสั ดุสนับสนุนการซ่อมทา ได้แก่ ผ้าชารุ ดที่สะอาด , ผ้าทรายละเอียด , ซีลกันรั่ว
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วิธีการเก็บเครื่ องมือและอุปกรณ์
- ประแจที่ใช้ในการซ่อมทา จะต้องลงนามเบิกเซ็นต์รับไปจาก จนท.กระซับ ตามขนาดและจานวนให้
ถูกต้องทุก ครั้ง
- หลังจากการใช้งานทุกครั้งต้องทาความสะอาดอย่างดี และลงนามส่งคืนตามจานวนที่เบิกไปใช้งาน
- ไม่ให้ใช้ประแจแทนไขควง หรื อ ค้อนซึ่งเกิดจากการใช้เครื่ องมือผิดประเภท
- ค้อนจะต้องไม่เป็ นสนิม และมีน้ ามันหรื อจารบี บริ เวณหน้าค้อน เพราะจะทาให้มีปัญหาขณะใช้งาน
จะต้องสะอาดและแห้ง ด้ามค้อนไม่หลุด หรื อหลวม ขณะใช้งาน และเกิดอันตรายกับผูใ้ ช้ได้
- การเก็บแส้แยงหลอด ทาความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยูก่ บั แส้ออกให้หมดก่อนเก็บเข้าที่เก็บ และ
จะต้องรักษารู ปทรงของ แปรงแส้ให้อยูใ่ นสภาพถูกต้องไม่คดงอ เสียรู ปไปจากสภาพเดิม
- สายยางฉีด ไล่น้ าที่คา้ งในสายออกให้หมด ม้วนเก็บตามขนาดของสาย ไม่มีของหนักวางทับ หรื อทา
ให้สายแตกชารุ ดได้ขณะเก็บรักษา ไม่ควรเก็บในที่มีอณ
ุ หภูมิสูง เพราะจะทาให้อายุการใช้งานของสายยาง
น้อยลง
- แปรงลวดอ่อน รักษาสภาพลวดให้คงสภาพเดิมมากที่สุด ปราศจากสนิมและสิ่งสกปรกที่เกิดจากการ
นาคราบ ติดที่แปรงลวด ต้องกาจัดออกให้หมดก่อนจัดเก็บทุกครั้ง
- เหล็กขูด เช็ดทาความสะอาดก่อนเก็บรักษาทุกครั้ง รักษาความเรี ยบ คม ของหน้าเหล็กขูดมิให้ชารุ ด
เนื่องจากใช้งานไม่ถูกต้อง
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วิธีการซ่ อมทาหม้อดับความร้อน
1. การถอดถอนหม้อดับความร้ อน
1.1 เตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในการถอดถอนหม้อดับความร้อนออกจากฐานแท่น ได้แก่ ประแจปากตาย
ประแจแหวน ค้อน ประแจจับแป๊ บ และไขควง โดยการเบิกจาก จนท.กระซับ รง.341 ลงนามรับ
เครื่ องมือให้ถูกต้องทั้งขนาด และจานวน
1.2 นาเครื่ องมือไปยังอุปกรณ์ที่ตอ้ งการถอดถอนจากเรื อที่เข้ารับการซ่อมทาบริ เวณอ่างจอดเรื อของ
อจปร.อร.
1.3 ตรวจสอบท่อทางเข้า – ออกของหม้อดับความร้อนที่เจ้าหน้าที่ รง.ช่างท่อ ถอดออก เสร็ จเรี ยบร้อย
หรื อไม่ กีดขวางการทางานหรื อไม่
1.4 ใช้สีน้ ามัน เขียนว่า หัว ,ท้าย ไว้ที่ตวั หม้อดับความร้อน เพื่อสะดวกในการประกอบ
1.5 ใช้ประแจปากตาย หรื อประแจแหวน ขนาดเดียวกับสลักยึดฐานแท่นถอดสลักยึดฐานแท่นทุกตัว
1.6 ในกรณี ที่ถอดสลักไม่ออก ให้ใช้น้ ายากัดสนิมฉีดพ่นบริ เวณเกลียวสลักแล้วทิ้งไว้ 24 ชม. จึง
ดาเนินการถอดสลัก
1.7 แจ้ง รง.เชือกรอก ให้ดาเนินการยกหม้อดับความร้อนขึ้นจากเรื อ โดยการประสานกับ จนท. รง.341
นาขึ้นซ่อมทาบน รง.
2. การทาความสะอาดหม้อดับความร้ อนบน รง.341
2.1 เบิกเครื่ องมือที่ใช้ในการถอดแยกชิ้นส่วนของหม้อดับความร้อนออกได้แก่ ประแจปากตาย ประแจ
แหวน ค้อน ไขควง สกัดตอกหมาย จาก จนท.กระซับ รง.341 และลงนามตรวจสอบจานวน ขนาด
ให้ถูกต้อง
2.2 ใช้ประแจปากตายหรื อประแจแหวน ขนาดเดียวกับสลักยึดฝาปิ ดหัวท้าย คลายสลัก ยึดฝาปิ ด
หัว – ท้ายออกก่อนถอดให้ทาเครื่ องหมายไว้ที่ฝาปิ ดและตัวหม้อดับความร้อน โดยใช้สกัดตอกหมาย
เพื่อสะดวกในการประกอบในตาแหน่งที่ถูกต้อง
2.3 ในกรณี ที่ถอดสลักไม่ออก ให้ปฏิบตั ิตาม ข้อ 1.6
2.4 ตรวจการชารุ ดของสลักยึดฝาปิ ดหัว – ท้าย ได้แก่ สลักขาด คดงอ หัวสลักชารุ ด เกลียวชารุ ด แจ้ง
หน.ช่าง เพื่อเสนอ กผป. ฯ เบิกเพิ่มเติมต่อไป
2.5 ใช้คอ้ นเคาะที่ฝาปิ ดหัว – ท้าย เพื่อให้ฝาปิ ดหัว – ท้ายขยับตัวแต่ตอ้ งมิให้ Case ชารุ ดเกิดความเสียหาย
หลุดออก จากตัวหม้อดับความร้อน ถอดสังกะสี กนั กร่ อนที่ฝาปิ ดและเปลี่ยนของใหม่ทุกครั้งเมื่อทาการ
ประกอบ
2.6 รวบรวมชิ้นส่วนที่ถอดออกมา ได้แก่ สลักยึดฝาปิ ด ฝาปิ ดหัว – ท้ายทาความสะอาดทั้งภายนอก/
ภายในและส่วนที่ชารุ ด – ไม่ชารุ ด แยกออกจากกันใส่ภาชนะผูกป้ายตาม ขนาด จานวน ให้เรี ยบร้อย
ผลิต 19 พ.ค.47

หน้า 7/31

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ รง.ซ่ อมหม้ อน้า กรล.อจปรอร.

2.7 ถอดไส้หม้อดับความร้อนออกจากตัวเรื อน (case) โดยดาเนินการดังนี้
- ดึงไส้หม้อดับความร้อนออกทางหัวหรื อท้ายของตัวเรื อนหม้อดับความร้อน
- เอาแป๊ กกิ้งระหว่างฝาปิ ดและตัวเรื อนออก เอาแป๊ กกิ้งยางเส้นกลม (o - ring) ที่หวั และท้ายไส้หม้อ
ดับความร้อนออกและเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเมื่อการซ่อมทาแล้วเสร็ จพร้อมประกอบเข้าที่เดิม
2.8 นาไส้หม้อดับความร้อน มาล้างทาความสะอาดด้วยน้ าจืด โดยใช้น้ าฉีดล้างเพื่อลดคราบสกปรกก่อน
แช่ลงใน น้ ายาล้างคราบตะกรันในภาชนะบรรจุน้ ายา
2.9 ในกรณี ที่เป็ นหม้อดับความร้อนน้ ามันหล่อ จะต้องทาความสะอาดด้านน้ ามันหล่อเสียก่อน ด้วยการใช้
น้ ามันก๊าดฉีดล้างออกก่อนที่จะแช่ลงในน้ ายาล้างคราบตะกรัน โดยปฏิบตั ิดงั นี้
- นาไส้หม้อดับความร้อนน้ ามันหล่อ ใส่ลงในถังบรรจุน้ ามันก๊าด โดยใช้อุปกรณ์รองไส้หม้อดับ
ความร้อนให้สูงกว่าระดับน้ ามันก๊าดในถัง
- ใช้มอเตอร์สูบน้ ามันก๊าด สูบน้ ามันก๊าดด้านล่างของถัง ฉีดล้างคราบน้ ามันหล่อที่ไส้หม้อดับความ
ร้อนจนแน่ใจว่าสะอาดแล้วฉีดล้างน้ ามันก๊าดออกให้หมดด้วยน้ าจืด
2.10 นาไส้หม้อดับความร้อนที่ทาความสะอาดขั้นแรกแล้ว แช่ในน้ ายาล้างคราบตะกรัน ระยะเวลาในการ
แช่น้ ายา ประมาณ 1 – 3 ชัว่ โมง ขึ้นอยูก่ บั ความสกปรกของหม้อดับความร้อน สามารถตรวจสอบได้
โดยยกขึ้นจากน้ า ยาล้างคราบตะกรัน เพื่อตรวจดูความสกปรกด้วยสายตา ถ้าคราบสกปรกยังไม่หมด
ให้แช่น้ ายาต่อไปจนกว่าจะสะอาด
2.11 ยกไส้หม้อดับความร้อนขึ้นจากน้ ายาล้างคราบตะกรัน แล้วฉีดล้างด้วยน้ าจืดอีก 1 ครั้ง พร้อมกับทา
ความ สะอาดภายในด้วยแปรงแยงหลอด การล้างด้วยน้ าจืดจะต้องแน่ใจว่าได้ลา้ งน้ ายาล้างคราบ
ตะกรันออก หมด จริ ง ๆ เพื่อป้องกันการสึกกร่ อนที่เกิดจากน้ ายาล้างคราบตะกรันตกค้างในระบบ
ขณะใช้งาน
3. การตรวจหารอยรั่วโดยการใช้ อากาศอัด
3.1 ประกอบไส้หม้อดับความร้อนเข้ากับตัวเรื อน (case) และใส่ o – ring หัว – ท้ายใหม่ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ
3.2 เลือกหน้าแปลนสาหรับทดลองอัดอากาศที่อยูใ่ น รง. โดยมีขนาดเท่ากับหน้าแปลนของหม้อดับความ
ร้อนเตรี ยมระบบอากาศให้พร้อมใช้ตลอดเวลา ไม่มีน้ าปนอยูใ่ นระบบอากาศที่ใช้ตรวจสอบ
3.3 ประกอบหน้าแปลนสาหรับทดลองอัดอากาศ ก่อนประกอบใช้แป๊ กกิ้งยางแผ่นขนาด 1/8 ” รองก่อน
พร้อมกับกวดสลักให้แน่น อุดรอยรัว่ ต่าง ๆ ด้วยลูกอุดเหล็กตามขนาดของรู เพื่อป้องกันการรัว่ ไหล
3.4 เปิ ดลิ้นจ่ายอากาศในระบบและตรวจดูกาลังที่เกจวัดกาลังดันว่ากาลังดันที่ใช้และเวลาในการอัดเมื่อได้
กาลังดันตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในใบสัง่ งานแล้วคงตาแหน่งลิ้นจ่ายลมไว้คงที่น้นั
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3.5 ปล่อยให้ชิ้นงานอยูภ่ ายใต้กาลังดันนั้นเป็ นเวลา 10 นาที หรื อ 5 % ของระยะเวลาที่จะใช้ในการ
ทดสอบตรวจสอบที่เกจวัดกาลังดันของระบบจ่ายลม กาลังดันจะต้องคงที่ไม่ลดลง ถ้ากาลังลดลง
เรื่ อยๆ แสดงว่าในระบบมีการรั่วไหลและจะมีฟองอากาศลอยขึ้นสู่ผวิ น้ าตามตาแหน่งที่มกี ารรั่วไหล
3.6 การตรวจสอบด้วยระบบอากาศสามารถตรวจได้ละเอียดมากกว่าตรวจด้วยของเหลว
3.7 เมื่อพบฟองอากาศขึ้นสู่ผวิ น้ าตรงตาแหน่งใดของชิ้นงาน ให้ดาเนินการทาเครื่ องหมายไว้ตามจานวนที่มี
การรั่วไหล

ข้อพิจารณาในการซ่ อมทาเมื่อพบการรั่วไหลได้โดย
1. การรั่วไหลจากพนังหลอด
2. การรั่วไหลเกิดจากหลอดมีสภาพชารุ ด
3. มีการรั่วไหลมากกว่า 20 % ของหลอดทั้งหมดให้ทาการเปลี่ยนหลอดทั้งหมด

การใช้ เครื่ องมือในการซ่ อมทารอยรั่ว
1. การบัดกรี จะต้องดาเนินการในกรณี ที่มกี ารรั่วไหลบริ เวณพนังรับหลอดทั้ง 2 ด้านโดยมีข้นั ตอนการ
ปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ในการบัดกรี ได้แก่ ชุดเผาหัวแร้ง ประกอบด้วย แก๊สอเซทิลีน 1 ขวด พร้อม
อุปกรณ์ ,หัวแร้งบัดกรี จานวน 2 หัว ,แปรงทองเหลือง ,ผ้าทรายละเอียด ,น้ ากรดบัดกรี และตะกัว่
บัดกรี
1.2 ทาความสะอาดจุดที่มกี ารรั่วไหลที่ทาเครื่ องหมายไว้ ด้วยแปรงทองเหลือง และผ้าทรายละเอียดเสร็ จ
แล้วใช้น้ ากรดบัดกรี ทาความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้น้ ากรดทาบริ เวณที่ทาความสะอาดไว้

ข้อระมัดระวังในการใช้น้ ากรด
1. สวมแว่นป้องกันดวงตา
2. สวมถุงมือ
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันสารพิษจากควันตะกัว่ ที่ใช้ในการบัดกรี
1.3 เผาหัวแร้งทั้ง 2 หัว เตรี ยมไว้ให้พร้อมที่จะเริ่ มทาการบัดกรี
1.4 ทาการบัดกรี รอยรั่วด้วยตะกัว่ โดยใช้หวั แร้งทีละหัวสลับกัน อีกหัวหนึ่งให้เผาเตรี ยมไว้ ทาการ
บัดกรี รอยรั่วทุกจุดที่มกี ารรั่วไหล
2. การอุดหลอด ในกรณี ที่มีหลอดรั่วจานวนไม่เกิน 20% ของหลอดทั้งหมด ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอุดหลอดได้แก่ ลูกอุด ค้อน ซีลกันรั่ว (from – a - gasket) ผ้าชารุ ดและผ้า
ทรายละเอียด
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2.2 ทาความสะอาดภายในหลอดที่จะทาการอุดที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ยาวประมาณ 15 มม. จากปลายหลอด
ด้วยผ้าชารุ ดและผ้าทรายละเอียด
2.3 ทาซีลกันรั่วที่ลูกอุด แล้วตอกลูกอุดที่ปลายหลอดที่ชารุ ดทั้ง 2 ด้าน
3. การเปลี่ยนหลอด รง.341 สามารถเปลี่ยนหลอดขนาดตั้งแต่ 3/8” - 5/8”ในกรณี ที่มีหลอดรั่วจานวน
มากกว่า 20% ของหลอดทั้งหมด ให้ทาการเปลี่ยนหลอดใหม่ ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนหลอด ได้แก่ สกัดจีบปากหลอด ค้อน ผ้าชารุ ด
ผ้าทรายละเอียด จารบี เทปวัดระยะ ตะไบกลม ตะไบแบน เหล็กชะโด และลูกเบ่ง
3.2 วัดความยาวของหม้อดับความร้อนจากพนังรับหลอดด้านหนึ่งถึงพนังรับหลอดอีกด้านหนึ่ง ด้วยเทป
วัดระยะ จดบันทึกไว้เพื่อเป็ นข้อมูลในการซ่อมทา
3.3 การถอดหลอดที่ชารุ ดออก โดยการใช้ สกัดจีบปากหลอด สกัดปลายหลอดทั้ง 2 ด้าน เสร็ จแล้ว
ตอก หลอดออกด้วยค้อน
3.4 เอาพนังรับหลอดหัว – ท้าย และแผ่นกั้นภายในออกจากตัวหม้อดับความร้อนเปลี่ยนเอาของใหม่แทน
ของเดิม
3.5 ทาความสะอาดพนังรับหลอดหัว – ท้าย ด้วยผ้าชารุ ดและผ้าทรายละเอียด
3.6 วัดความยาวของหลอดที่จะนามาเปลี่ยนด้วยเทปวัดระยะ เพื่อหมายตัดหลอดด้วยเลื่อยตัดเหล็กด้วยมือ
ค่าผิด พลาดไม่เกิน + 2 มม. ทาความสะอาดปลายด้านนอกทั้ง 2 ด้าน เท่ากับความหนาของพนังรับหลอด
ด้วยผ้าทรายละเอียด ใช้ตะไบลบคมปากหลอดทั้งภายในหลอด และภายนอกหลอด
3.7 ทาจารบีในรู พนังรับหลอด นาหลอดที่ตอ้ งการเปลี่ยนมาใส่ที่พนังรับหลอดทาครั้งละ 1 หลอด ทา
จารบีในรู ที่ปลายทั้ง 2 ด้าน
3.8 ทาจารบีที่ลูกกลิง้ ของลูกเบ่งแล้วนาลูกเบ่งใส่ในรู หลอดทาการเบ่งหลอดอีกด้านหนึ่งของหลอด
ใช้เหล็กชะโดขัดปลายหลอดไว้เพื่อไม่ให้หลอดเคลื่อนตัวขณะเบ่งหลอด เสร็ จแล้ว ให้ทาการเบ่งหลอด
อีกด้านหนึ่ง
3.9 ทาการเบ่งหลอดครั้งละ 1 หลอด จนครบทุกหลอดของหม้อดับความร้อน
3.10 เบ่งหลอดซ้ าอีกครั้งหนึ่งจนครบทุกหลอด
3.11 ทาการไล้ตะกัว่ หัว – ท้าย ของพนังหลอดให้เสมอปากหลอดแล้วเจียรให้เรี ยบเพื่อทาการตรวจสอบ
การรั่วไหลด้วยอากาศต่อไป
3.12 หลังจากดาเนินการเปลี่ยนหลอดตามกรรมวิธีแล้วเสร็ จให้ตรวจสอบการรั่วไหลของพนังหลอด
ด้วย ระบบอากาศอัด กาลังดันของอากาศใช้ในการตรวจสอบ คือ 50 ปอนด์/ตร.นิ้ว
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การเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์
1. หัวแร้งบัดกรี ทาความสะอาดทุกครั้ง หลังจากการใช้งาน รักษาความเรี ยบของหน้าหัวแร้ง ไม่ให้มีการชารุ ด
2. น้ ากรด และภาชนะที่ใช้ใส่น้ ากรดจะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายจากการ
ปฏิบตั ิงาน
3. เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ขณะบัดกรี
3.1 แว่นป้องกันสารเคมี เมื่อการใช้งานแล้วเสร็ จจะต้องมีการทาความสะอาดทุกครั้ง
3.2 ถุงมือ จะต้องสวมถุงมือทุกครั้งก่อนทาการซ่อมทา ไม่ควรสวมถุงมือที่เสื่ อมคุณภาพ และมีการชารุ ด
4. อุปกรณ์ป้องกันควันพิษ ขณะทาการซ่อมทา หลังใช้งานทุกครั้งต้องทาความสะอาดและเก็บไว้ในที่
อุณหภูมิเหมาะสมและไม่เก็บรวมกับวัสดุอื่นที่จะทาให้เกิดชารุ ดกับอุปกรณ์ได้
5. ชุดแก๊สอเซทิลีน การเก็บรักษาต้องใช้ความระมัดระวัง ได้แก่
5.1 ไม่เก็บในที่มีอุณหภูมิสูง
5.2 เกจวัดกาลังดันต้องถูกต้อง แสดงค่ากาลังดันได้ถกู ต้อง
5.3 ข้อต่อเกลียวต่อไม่มกี ารรั่วไหลของแก๊ส
5.4 สายยางส่งแก๊สอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย ไม่มีส่วนใดชารุ ด
5.5 เมื่อเลิกใช้งานต้องปิ ดลิ้นจ่ายแก๊สทุกครั้ง และจัดเก็บในที่กาหนดไว้
5.6 ขณะทาการบัดกรี ซ่อมทา ผูใ้ ช้จะต้องมีความระมัดระวังการใช้เครื่ องมือให้ถูกต้องเสมอ
ทาความสะอาด พ.ท.ทางานทุกครั้ง หลังเสร็ จสิ้นการซ่อม
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วิธีการตรวจสอบหลอดน้ าและหม้อน้ า
1. วิธีการตรวจสอบหลอดนา้ และหม้อนา้
1.1 ทาความสะอาดภายในหม้อน้ าและหลอดน้ า
1.2 ใช้น้ าจืดฉีดล้าง ด้วยกาลังดัน 50 ปอนด์/ตร.นิ้ว
1.3 ทาการปิ ดฝาช่องมือ และฝาช่องคนให้เรี ยบร้อย
1.4 ปิ ดท่อทางติดต่อต่าง ๆ กับหม้อน้ าให้หมด ยกเว้น ก๊อกอากาศ , เกจวัดระดับน้ า , เกจวัดกาลังดัน
ภายในหม้อน้ า และลิ้นน้ าที่จะอัดน้ าเข้าหม้อน้ า
1.5 บรรจุน้ าจืดเข้าหม้อพักน้ าและหม้อพักไอ จนกระทัง่ น้ าจืดที่บรรจุออกทางก๊อกอากาศ แล้วปิ ดก๊อก
อากาศให้เรี ยบร้อย
1.6 เตรี ยมพิมพ์เขียวจานวน 2 ชุด
1.7 จัด จนท. รง.341 และ จนท. เรื อที่จะทาการตรวจสอบร่ วมกัน
1.8 ให้ จนท. เรื อเปิ ดประตูเตา เพื่อจะได้ทาการเข้าไปตรวจสอบหลอดและหม้อน้ าภายในเตาได้สะดวก
เพื่อจะทาการตรวจสอบ
1.9 เริ่ มทาการตรวจสอบ เมื่อทุกอย่างเตรี ยมการเรี ยบร้อย
1.10 การอัดน้ าเพื่อการตรวจสอบให้ถือเกณฑ์ 1 ¼ เท่า ของกาลังดันของหม้อที่ออกแบบสร้าง
1.11 และควรกระทาเมื่อหม้อน้ ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เป็ นส่วนกาลัง เช่น หลอดน้ า
1.12 ส่วนการอัดน้ าที่ถือเกณฑ์ 1 ½ เท่า ของกาลังดันที่ออกแบบสร้าง ควรทาจากใช้หม้อน้ านั้นมาแล้ว
5 ปี และทุก ๆ 5 ปี ต่อ ๆ ไป
2. การพิจารณาในการซ่ อมทาหลังการตรวจสอบ
2.1 ให้พิจารณาความชัดเจนถูกต้องจากใบสัง่ งาน และใบเบิกพัสดุ จาก กผป. อจปร.อร. เป็ นสิ่งที่
ถูกต้องและขอบเขตของงาน
2.2 ตรวจสอบพัสดุและเครื่ องมือที่ตอ้ งใช้ในการตรวจสอบและการซ่อมทา
2.3 ตรวจสอบความพร้อม , ความชานาญ และความรู ้ประสบการณ์ การใช้เครื่ องมือเฉพาะงาน
2.4 การจัดชุดช่างที่มีประสบการณ์และการประสานงานกันอย่างดีหรื อเป็ นทีมที่ดีที่สุด
2.5 ให้พิจารณาความปลอดภัยองค์บุคคลเป็ นอันดับแรก ในการตรวจสอบทุกครั้ง
3. การซ่ อมทาเมื่อมีการรั่วไหลหลังการตรวจสอบ
3.1 ให้ หน.ชุดช่างประสานกับ จนท.เรื อให้เตรี ยมพิมพ์เขียว ของหม้อน้ าและหลอดน้ าที่จะดาเนินการ
ซ่อมทา
3.2 ให้ทาเครื่ องหมายในตาแหน่งที่มีการั่วไหลและตรงกันกับ จนท. รง.341
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3.3 เมื่อพบสาเหตุของการรั่วไหลและบันทึกข้อมูลเก็บไว้แล้ว ให้แจ้ง หน.ช่างให้ทราบเพื่อพิจารณาใน
การซ่อมทาให้ชดั เจนต่อไป
3.4 นายช่าง รง.341 พิจารณาในการซ่อมทาและวางแผนในการซ่อมทา
3.5 ข้อพิจารณาสาหรับการขจัดปัญหาการรั่วไหลนั้นสามารถกระทาได้ 2 กรณี คือ
1. โดยการใช้วิธีอุดหลอดน้ า
2. โดยการใช้วิธีเปลี่ยนหลอดน้ า

1. การใช้ เครื่ องมือสาหรับการตรวจสอบหลอดน้าและหม้ อน้า
1.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคือ เครื่ องอัดน้ าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
1.1.1 ข้อมูลของเครื่ องอัดน้ าฯ ใช้การตรวจสอบหลอดน้ าและหม้อน้ าในเรื อ
1.1.2 ใช้ไฟ 220 V. AC. 50 Hz 5.8 A. 1440 R.P.M.
1.2 การเตรี ยมการเดินเครื่ อง
1.2.1 ต่อสายอัดน้ าเข้ากับท่อทางที่ติดต่อกับหม้อน้ า พร้อมกับเดินน้ าให้ถงั พักน้ าปิ ดลิ้นน้ าทิ้งของ
ระบบปั้มให้สนิท
1.2.2 ต่อสายทางดูด กับทางดูดของ Pump ดูดในถังพักน้ า (ของเครื่ องอัดน้ า)
1.2.3 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ใช้กบั มอเตอร์ขบั Pump น้ าให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้และถูกต้อง
1.2.4 ตรวจสอบสายไฟและฉนวนหุม้ สาย ต้องไม่ชารุ ด ปลัก๊ ไฟอยูใ่ นสภาพถูกต้องไม่แตกชารุ ด
และปลอดภัย
1.2.5 อุปกรณ์ในชุดตรวจสอบ เช่น เกจวัดกาลังดันจะต้องถูกต้องแน่นอน ตามเกณฑ์ของย่านวัด
1.3 การใช้เครื่ อง
1.3.1 เสียบปลัก๊ เครื่ องอัดน้ าทาการเดินมอเตอร์อดั น้ า
1.3.2 ตรวจสอบเกจวัดกาลังดันตลอดเวลา
1.3.3 เมื่อกาลังดันขึ้นไปอยูท่ ี่กาหนดไว้ในใบสัง่ งานให้หยุดไว้ที่กาลังดันนั้น
1.3.4 ให้คงระดับกาลังดันไว้ที่ตอ้ งการตรวจสอบให้คงที่ขณะทาการตรวจสอบ
1.3.5 ขณะตรวจสอบถ้ามีการรั่วไหลบริ เวณส่วนใด ให้ทาเครื่ องหมายไว้ในพิมพ์เขียว
1.3.6 บันทึกการตรวจสอบไว้ในใบบันทึกการตรวจสอบ
1.3.7 ถ้าไม่พบการรั่วไหลให้คงกาลังดันไว้ 24 ชม. กาลังอัดของน้ าจะต้องไม่ตกไปกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
ของกาลังดันใช้การ
1.4 ข้อควรระวังการเดินเครื่ อง
1.4.1 อย่าให้น้ าในถังแห้ง หรื อต่ากว่าทางดูดของ Pump
1.4.2 รักษากาลังดันให้ถูกต้อง เท่าที่ตอ้ งการตรวจสอบ
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1.4.3 ระวังน้ าเข้าไปในระบบไฟฟ้า ของมอเตอร์ไฟฟ้า
1.4.4 อย่าเปิ ดลิ้นระบายน้ าในระบบอัดน้ าอย่างรวดเร็ว เพราะจะทาให้เกิดการเสียหายกับงานได้
1.5 การเลิกเครื่ อง
1.5.1 ปลดปลัก๊ เสียบออกจากระบบไฟฟ้า
1.5.2 ค่อยๆ ลดกาลังดันอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันการเสียหายจนกระทัง่ กาลังดันลงมาที่ศูนย์
1.5.3 ทาการปลดอุปกรณ์ ในการประกอบเครื่ องอัดน้ า
1.5.4 เทน้ าในถังทิ้ง แล้วเป่ าทาความสะอาดด้วยลมแห้ง
1.5.5 ทาความสะอาดเครื่ องอัดน้ า และอุปกรณ์
1.5.6 เก็บเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
การเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์
- ทุกเดือนตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขบั ปั๊มน้ า เช่น สายต่อ ขั้วต่อ การรั่วลงกราวน์ของระบบไฟ
ความชื้นของขดลวด
- สภาพสายไฟจากปลัก๊ เข้ามอเตอร์
- ตรวจสอบสภาพสายพานขับระหว่างมอเตอร์กบั ชุดปั๊มน้ า
- ตรวจสอบการรั่วไหลของปั๊ม แป๊ กกิ้ง ท่อทางดูด/ทางส่ง
- สภาพสายทางดูดน้ าของปั๊ม เข็มขัดรัดสายไม่มีสนิม
- สภาพสายทางส่ง เกลียวต่อ คลัปปลิ้ง ไม่เสียรู ปขณะจัดเก็บเข้าที่
- ตรวจสลักยึดมอเตอร์ และแท่นวางมอเตอร์ให้สะอาดปราศจากสนิ ม
- ถังบรรจุน้ าสาหรับอัดน้ าต้องไม่มีสนิมแห้ง หลังการใช้ทุกครั้งต้องทาความสะอาดทุกครั้ง
ให้ทาการทดลองและตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานทุก
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วิธีการล้ างทาความสะอาดขดลวดร้ อนสาหรับอุ่นน้าเครื่ องจักร
1. วิธีการทาความสะอาด
1.1 ลักษณะงาน รง.341 จะเป็ น รง.ช่วย
1.2 รง.351 เป็ นผูน้ าส่งอุปกรณ์ชิ้นงานให้ รง.341 ดาเนินการทาความสะอาดและคาชี้แจ้งเพิ่มเติม
1.3 ชุดช่างที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการล้างทาความสะอาดตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทัว่ ไปของ
อุปกรณ์ นั้น ๆ
1.4 ให้ประสานการทาความสะอาดกับแม่งาน และขอบเขตของงานว่าถูกต้องตามใบสัง่ งานหรื อไม่
ตลอดจนจานวนพัสดุที่อาจจะมีการชารุ ดขณะดาเนินการถอด – ประกอบ
1.5 เตรี ยมเครื่ องมือในการถอดและประกอบ ประแจ ค้อน ไขควง ตามขนาดของชิ้นงาน จากกระซับ รง.341
1.6 ตรวจสอบขนาดจานวนนัต สลัก แหวนรองให้ถูกต้อง
1.7 ทาเครื่ องหมายก่อนถอดอุปกรณ์ทุกชิ้นงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมทา
1.8 ถอด Case หรื อหน้าแปลน ออกจากกันเพื่อตรวจสภาพหลอดหุม้ ขดลวดร้อน ความสกปรกการชารุ ด
บางส่วน ของท่อหุม้ ขดลวด
1.9 ทาการแช่ หรื อฉีดล้างทาความสะอาดด้วย น้ ามันก๊าดตามสภาพความสกปรกของงาน แล้วฉีดล้างด้วย
น้ าจืด อีกครั้งหนึ่งให้สะอาด
1.10 ใช้ลมแห้งเป่ าทาความสะอาดทุกแห่งของชิ้นงาน
2. การตรวจรั่วหรื อท่ อหุ้มขดลวดชารุด
2.1 ทาการตรวจสภาพโดยทัว่ ไปด้วยสายตาและสัมผัสหลังจากทาความสะอาดแล้ว ตามวิธีการทาความ
สะอาด
2.2 ถ้ามีการผุกร่ อน บางส่วนของท่อหุม้ และเกลียวอัดหัวต่อขดลวดร้อน ให้แจ้ง รง.351 ดาเนินการที่
เกี่ยวข้องซ่อมทาต่อไป
2.3 ถ้าไม่พบการผุกร่ อน หรื อ การชารุ ดส่วนหนึ่งส่วนใดของท่อหุม้ ขดลวดให้ดาเนินการต่อไป
2.4 ให้เปลี่ยนแป๊ กกิ้งของ Case หรื อหน้าแปลน ก่อนประกอบเข้าที่เดิม เพื่อการตรวจรั่วไหลต่อไป
2.5 ประกอบเข้าที่เดิม หลังทาความสะอาดแล้วตามเครื่ องหมายที่ได้ทาไว้ก่อนการถอดอุปกรณ์
2.6 ทาการตรวจรั่วของ Case และหน้าแปลน ด้วยกาลังดัน 40 ปอนด์/ตร.นิ้ว หรื อตามคู่มือกาหนดไว้ใน
การใช้งาน หรื อตามรายละเอียดในใบสัง่ งานที่กาหนดให้
2.7 ถ้ามีการรั่วไหลในส่วนที่ รง.341 รับผิดชอบให้แจ้ง หน.ช่างรับทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขและซ่อมทา
ต่อไป
2.8 ถ้าไม่มีการรั่วไหล ให้เลิกการตรวจรั่ว แล้วทาความสะอาดชิ้นงานก่อนส่งงานให้แม่งานรับไป
ดาเนินการต่อไป
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3. ข้ อควรระวัง
3.1 ระหว่างดาเนินการทาความสะอาดให้ระมัดระวังอุปกรณ์ชุดต่อระบบไฟฟ้าชารุ ด
3.2 ระวังส่วนที่เป็ นฉนวนป้องกันการรั่วไหลของระบบไฟฟ้ากับตัว Case ชารุ ด
4. การใช้ เครื่องมือ
4.1 ใช้ประแจปากตาย หรื อประแจแหวนตามขนาด นัต สลัก ตามขนาดชิ้นงานนั้นๆ
4.2 การประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน ใช้ความระมัดระวังชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า
4.3 การเคลื่อนย้าย ถ้าเป็ นชิ้นงานขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายด้วยกาลังคนให้ใช้เครนแบบวิง่ ราง
ในการดาเนินการเคลื่อนย้าย
4.4 คานึงถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่ องมือและเครื่ องทุ่นแรง ทุกครั้ง เช่น สวมหมวกนิรภัยป้องกัน
ศีรษะ , สวมรองเท้าหัวโลหะขณะปฏิบตั ิงาน ยกของที่มนี ้ าหนักมากเป็ นต้น
5. การเก็บรักษาเครื่ องมือการซ่ อมทา
5.1 เครื่ องมือประเภทประแจปากตายหรื อประแจแหวนและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้สนับสนุนการซ่อมเมื่อเบิกไป
ใช้งานซ่อมทาจาก จนท.กระซับ รง.ฯ จะต้องส่งคืน จนท. ตามขนาดและจานวนเท่าที่เบิกไปใช้งาน และ
ตราอักษร ให้ตรงกันทุกครั้ง
5.2 ก่อนส่งเครื่ องมือคืน จนท.กระซับ รง. จะต้องทาความสะอาดให้เรี ยบร้อยทุกครั้ง
5.3 เมื่อมีการชารุ ด หรื อสูญหายขณะซ่อมทาอุปกรณ์น้นั โดยมิได้เกิดจากการไม่ควบคุมดูแลนั้น จะต้อง
แจ้งให้ ผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที โดยแจ้งขนาดจานวน ตราอักษร ที่ชารุ ดให้ตรงตามอัตราที่มีอยูจ่ ริ ง
เพื่อการจัดหาทดแทนหรื อ เบิกทดแทน ตามวิธีการพัสดุต่อไป
5.4 การเก็บรักษาเครื่ องมือ จะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอยูเ่ สมอ
5.5 การเบิกยืม / ส่งคืน จะต้องจัดทาสมุดควบคุมการเบิกยืม / ส่งคืน ไว้ตรวจสอบได้เสมอ
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การใช้ เครื่ องมือกล และเครื่ องจักรกล
1. เครื่ องเลื่อยตัดโลหะแบบคันชัก
2. เครื่ องดัดหลอดหม้อน้ าด้วยมือ
3. สว่านไฟฟ้าประจาที่ ( ARBOCA)
4. เครื่ องอัดน้ าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
5. สว่านไฟฟ้าประจาที่ ( KIRA)
6. เครนยกของแบบวิง่ ราง
7. เครื่ องฉีดน้ าแรงดันสูง (KARCHER รุ่ น HD series)
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เครื่ องเลื่อยตัดโลหะแบบคันชัก
1. คุณสมบัติ
1.1 เป็ นเครื่ องเลื่อยตัดโลหะขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
1.2 ใช้ไฟ 380 V. AC. 50 HZ.
2. การใช้ เครื่อง
2.1 ตรวจสอบพื้นที่ ทางานไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการทางานของเครื่ องเลื่อย
2.2 หยอด นมล. บนสะพานเลื่อน และบริ เวณเพลาข้อเหวี่ยง
2.3 ตรวจสอบใบเลื่อยให้อยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้อง พร้อมใช้งาน ( ฟันเลื่อยต้องชี้ออกจากตัวเครื่ อง)
2.4 เสียบปลัก๊ ไฟให้แน่นทุกครั้งเมื่อใช้งาน กดสวิทช์ประจาเครื่ องแล้วทดลองตัวเปล่า ๑-๒ นาที
2.5 จับชิ้นงานที่จะทาการตัดให้แน่ นทุกครั้งก่อนทาการเลื่อยโลหะ
3. ข้ อควรระวัง
3.1 ปรับแต่งใบเลื่อยให้ตึงอยูเ่ สมอ ก่อนเลื่อยชิ้นงาน เพื่อป้องกันใบเลื่อยหัก
3.2 เมื่อเลื่อยชิ้นงานแล้วเสร็ จ ต้องกดสวิทซ์เลิกเครื่ องทุกครั้ง
3.3 ควรคานึงถึงข้อป้องกันอันตราย ทุกครั้งเมื่อทาการเดินเครื่ องกลทุกชนิด
4. การเลิกเครื่ อง
4.1 ดึงสวิทซ์ควบคุมที่ต้งั เครื่ องไว้ที่ตาแหน่ง OFF
4.2 ทาความสะอาดตัวเครื่ อง และพื้นที่บริ เวณที่ทาการตัดโลหะให้เรี ยบร้อย
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เครื่ องดัดหลอดหม้อนา้ ด้ วยมือ
1. คุณสมบัติ
1.1 ใช้ดดั หลอดหม้อน้ าขนาด 1 นิ้ว – 1 1/2 นิ้ว ด้วยมือ
2. การใช้ เครื่องดัดหลอด
2.1 ติดตั้งลูกรับหลอดตามขนาดของหลอดที่ตอ้ งการดัด
2.2 ใส่ลูกดันหลอดตามขนาดที่ตอ้ งการ
2.3 ปิ ดลิ้นน้ ามันไฮโดรลิคให้แน่น บังคับคันโยก ด้วยมือ เพื่อทาการดัดหลอด
3. ข้ อควรระวังในการใช้ เครื่ อง
3.1 อย่าลืมปิ ดลิ้นน้ ามัน ไฮโดรลิค ให้แน่น ก่อนดัดหลอด
3.2 ระวังการรั่วไหลของน้ ามัน ฯ และความสะอาด
4. การเลิกเครื่ อง
4.1 เปิ ดลิ้นโบลว์น้ ามันไฮโดรลิคให้แท่งเหล็กดัดหลอดกลับสู่สภาพเดิม
4.2 ทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบตั ิงาน และเครื่ องดัดหลอดให้เรี ยบร้อย
เครื่ องอัดนา้ ด้ วยมือ
1. คุณสมบัติ
1.1 ใช้อดั กาลังของลิ้นและอุปกรณ์เครื่ องประดับต่าง ๆ ของหม้อน้ าเรื อ
2. การใช้ เครื่องอัดนา้ ด้ วยมือ
2.1 เติมน้ าให้เต็มถังอัดน้ า
2.2 ติดตั้งเกจวัดกาลังดัน พร้อมปิ ดลิ้นน้ าให้สนิท
2.3 ต่อสายอัดน้ าเข้ากับหน้าแปลน หรื อทางเข้าของอุปกรณ์เครื่ องประดับนั้นๆ
2.4 โยกคันโยกให้ได้ตามกาลังดันของน้ า ตามที่กาหนด
2.5 ตรวจสอบการรั่วของชิ้นงาน หรื ออุปกรณ์เครื่ องประดับ
3. ข้ อควรระวัง
3.1 ขณะทาการโยกคันโยก ไม่ควรกดหรื อกระแทก เร็วหรื อแรงจนเกินไป พยามรัก ษาจังหวะ
การโยกให้สม่าเสมอ
3.2 เฝ้าระวังและดูที่เกจวัด ตลอดเวลาการอัดน้ า
3.3 การโบลว์น้ าทิ้ง จะต้องทาการค่อย ๆ เปิ ดเพื่อป้องกันกาลังดันลดเร็วเกินไป และชิ้นงาน
การยุบตัวเร็ วเกินไปจะทาให้ชิ้นงานเสียหายได้
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4. การเลิกเครื่ อง
4.1 เทน้ าในถังอัดน้ าทิ้งให้แห้ง
4.2 ใช้ลมเป่ าให้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม
4.3 ถอดเกจวัดกาลังดันออกเก็บให้เรี ยบร้อย
4.4 ใช้ผา้ แห้งเช็ดทาความสะอาดตัวถังอัดและสายอัดน้ า
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สว่านไฟฟ้าประจาที่ ( ARBOCA)
1. คุณสมบัติ
1.1 เป็ นเครื่ องเจาะที่ใช้งานทัว่ ไป ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
1.2 ปากจับเครื่ องสามารถจับดอกสว่านได้ไม่เกิน ๑/๒ นิ้ว
1.3 ใช้ไฟ 380 V. AC. 50 HZ
2. การใช้ เครื่องสว่านไฟฟ้า
2.1 เปิ ดสวิทช์ควบคุมไปตาแหน่ง ON
2.2 จะต้องจับยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยปากกาจับแท่น
2.3 ใช้มือจับคันบังคับดอกสว่าน ให้สมั ผัสกับชิ้นงานและกดลงบนชิ้นงาน
3. ข้ อควรระวัง
3.1 อย่าใช้มือจับชิ้นงานขณะปฏิบตั ิงาน
3.2 แต่งกายให้รัดกุม คานึงถึงข้อป้องกันอุบตั ิเหตุในการทางานเป็ นหลัก
4. การเลิกเครื่ อง
4.1 ปิ ดสวิทช์ควบคุมให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF
4.2ทาความสะอาดตัวเครื่ อง ฯ และบริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานให้เรี ยบร้อย
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เครื่ องอัดนา้ ด้ วยมอเตอร์ ไฟฟ้า
1. คุณสมบัติ
1.1ใช้อดั น้ า คูลเลอร์ ต่างๆ และท่อทางตลอดจนการตรวจสอบหลอดหม้อน้ าในเรื อ
1.2 ใช้ไฟ 220 V. AC. 50 HZ. 5.8 A. 1440 R.P.M.
2. การใช้ เครื่อง
2.1 ต่อสายอัดน้ าเข้ากับชิ้นงาน พร้อมเติมน้ าให้เต็มถังพักน้ า ปิ ดลิ้นน้ าทิ้งให้สนิท
2.2 เสียบปลัก๊ เดินเครื่ อง
2.3 ดูเกจวัดกาลังดันให้ได้กาลังดันตามที่ตอ้ งการ
2.4 ตรวจสอบรอยรั่วของชิ้นงาน
2.5 เปิ ดลิ้นน้ าทิ้งอย่างช้าๆ จนกาลังดันที่เกจวัดลงมาชี้อยูท่ ี่ตาแหน่ง ศูนย์
3. ข้ อควรระวัง
3.1 อย่าให้น้ าในถังแห้งหรื อต่ากว่าทางดูด
3.2 รักษากาลังดันที่ตอ้ งการตรวจสอบ
3.3 อย่าเปิ ดลิ้นน้ าทิ้งทันทีเมื่อ ขณะทาการอัดน้ า เพราะจะทาให้กาลังดัน ของชิ้นงาน ลดเร็ ว
จนเกินไปทาให้ชิ้นงานยุบตัว เสียหายได้
3.4 ระวังน้ าเข้าระบบไฟฟ้าของเครื่ องอัด เช่น มอเตอร์หรื อปลัก๊ ไฟ
4. การเลิกเครื่ อง
4.1 เทน้ าในถังทิ้ง แล้วเป่ าลมให้แห้ง เพื่อไม่ไห้เกิดสนิม
4.2 ใช้ผา้ เช็ดทาความสะอาดเกจวัดกาลังดันและมอเตอร์
4.3 ตรวจสอบสายพาน มีการชารุ ดหรื อไม่
4.4 ถอดสายอัดน้ า เก็บให้เรี ยบร้อย
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สว่านไฟฟ้าประจาที่ (KIRA)
1. คุณสมบัติ
1.1 ใช้เจาะชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
1.2 ใช้ไฟ 220 V. AC. 2.9 A. 50 Kz 1430/1730 PRM.
2. การใช้ เครื่อง
2.1 เสียบปลัก๊ เปิ ดสวิทซ์ไฟส่องงานเครื่ อง และสวิทซ์มอเตอร์สว่าน
2.2 นาดอกสว่านตามขนาดที่ตอ้ งการ ใช้ปากกาจับดอกสว่านให้แน่น
2.3 วางชิ้นงานบนแท่นเลื่อน พร้อมใช้คีมล็อคจับชิ้นงาน
2.4 จับคันโยกบังคับชิ้นงาน กดลงบนชิน้ งาน ปรับตัวองศาและรอบเครื่ องตามลักษณะชิ้นงาน
3. ข้ อควรระวัง
3.1 ระวังดอกสว่านเจาะมือ สายตาต้องมองชิ้นงานเสมอ
3.2 ระวังเศษเหล็กหรื อวัสดุกระเด็นบาดมือควรใส่แว่นป้องกันดวงตาและสวมถุงมือขณะ
ทางาน
3.3 จับชิ้นงานให้แน่น อย่าให้ชิ้นงานสะบัด
4. การเลิกเครื่ อง
4.1 ปิ ดสวิทซ์ไฟและถอดปลัก๊
4.2 คลายปากจับดอกสว่านเพื่อเอาดอกสว่านออก
4.3 เปิ ดฝาครอบตรวจสอบความหย่อนของสายพาน
4.4 ทาความสะอาดพื้นที่บริ เวณปฏิบตั ิงานและตัวเครื่ องเจาะ
4.5 ทาน้ ามันชนิดเบาในส่วนของเครื่ องเจาะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
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เครนยกของแบบวิง่ ราง
1 การเตรียมการ
1.1 ตรวจดูพ้นื ที่ตลอดจนแนวที่จะเลื่อนเครนต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหากมีอยูต่ อ้ งคานึงว่าควรเลื่อน
เครนหลบได้ปลอดภัย
1.2 เตรี ยมชิ้นงานประกอบกับชุดอุปกรณ์จบั ยกให้เรี ยบร้อย อยูใ่ นบริ เวณที่เครนสามารถเลื่อน
ตัว เข้ามายกได้
2. การเดินเครื่ อง
2.1 นาสวิทซ์ควบคุมการใช้เครนออกมาอยูใ่ นตาแหน่งที่สะดวกในการใช้และพร้อมเลื่อน
เครนได้ปลอดภัย
2.2 กดสวิตซ์บงั คับเครนตามที่ลูกศรบอก ไว้บนชุดควบคุม
2.3 นาเครนไปที่ชิ้นงานเกี่ยว,ผูกมัดกับชิ้นงานให้เรี ยบร้อยจึงทาการยกให้ชิ้นงานสูงพอ
ประมาณตามความต้องการ
2.4 ขณะเลื่อนเครนยกชิ้นงานควรมีคนประคองชิ้นงานหรื อผูกเชือกประคองไม่ให้ชิ้นงาน
หมุนแกว่งไปมาและต้องระวังผูป้ ฏิบตั ิงานคนอื่น ๆ สิ่งของต่างๆ ทีอยูใ่ น
ตาแหน่งทางที่
เครนจะเลื่อนไปด้วยความระมัดระวัง
2.5 วางชิ้นงานลงตาแหน่งที่ตอ้ งการปลดชิ้นงานออกมาจากเครน
3. การเลิกใช้ งาน
3.1 เลื่อนชุดเครนและชุดยกไปไว้ในตาแหน่งที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการทางานอย่างอื่นๆ
3.2 ดึงชุดบังคับไปอยูด่ า้ นข้าง ในที่ปลอดภัยเหมาะสม

ผลิต 19 พ.ค.47

หน้า 24/31

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของ รง.ซ่ อมหม้ อน้า กรล.อจปรอร.

เครื่ องฉีดนา้ แรงดันสู ง (KARCHER รุ่น HD series)
1.การเตรียมการใช้ เครื่องมือ
1.1 ตรวจเช็คเต้าเสียบ ปลัก๊ ไฟ สายไฟให้อยูใ่ นสภาพดี และมีขนาดทนกระแสไฟฟ้าตามสเป็ คเครื่ อง
1.2 ถ้ามีการใช้สายไฟต่อพ่วงให้คลี่สายออกจากที่มว้ นให้ยาวตลอด สาหรับรุ่ น HD – 650 และ 658
สายไฟควรมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มม. ยกกาลัง 2 สาหรับสายไฟยาว 10 ม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2.5 มม. ยกกาลัง 2 เป็ นอย่างน้อย สาหรับสายไฟยาว 11 – 20 ม. หากเครื่ องมีขนาดใหญ่ข้ นึ ลากสายไฟยาว
ขึ้นต้อง ใช้สายไฟขนาดใหญ่ข้ ึน ไม่แนะนาให้ใช้สายไฟยาวเกิน 20 ม.
1.3 ตรวจเช็คไส้กรองน้ า และทาความสะอาดก่อนใช้เครื่ องเสมอ
1.4 ต่อสายยางน้ าเข้าเครื่ องที่ทางน้ าเข้า ใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่น อย่าให้มีน้ ารั่ว และควรใช้ตวั กรอง
ภายนอกที่ทางน้ าเข้า อีกปลายของสายยางต่อเข้ากับก๊อกน้ าที่มีแรงดันประมาณ 2 บาร์ หากจาเป็ นต้องดูดน้ า
จากแหล่งน้ าโปรดดูขอ้ 2.1
2. ขั้นตอนการใช้ งาน
2.1 เปิ ดก๊อกน้ า หากใช้น้ าจากแหล่งน้ าต้องเติมน้ าให้เต็มระบบก่อน และใช้วาล์วกันกลับที่ปลายดูด
ทุกครั้ง
2.2 เปิ ดสวิตช์เครื่ อง
2.2.1 บีบปื นฉีดน้ า โดยยังไม่ตอ้ งต่อก้านปื นฉีดน้ า เพื่อไล่อากาศในสายยางน้ าให้หมด
ไม่ให้มีฟองอากาศเหลือในระบบ โดยดูได้เมื่อการไหลของน้ าจากด้ามปื นสม่าเสมอไม่กระตุก
2.3 เมื่อฟองอากาศหมดแล้ว ต่อก้านปื นฉีดน้ า
2.4 ปรับหัวฉีด ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการใช้งาน ห้ามปรับปลายปื นขณะกาลังฉีดอยู่
ข้ อควรระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเครื่ องโดยปราศจากน้ าหล่อเลี้ยงทุกกรณี รวมถึงตอนเริ่ มเดินเครื่ อง
3. การใช้ นา้ ยาเคมี
3.1 ให้ใช้น้ ายาเคมีที่ไม่เป็ นอันตรายต่อเครื่ องและสิ่งแวดล้อม
ข้ อแนะนา น้ ายาทาความสะอาด “KARCHER”
- Active cieaners RM 31 ASF
- Universal cieaners RM 55 ASF
- Active wash RM 81 ASF
3.2 ผสมน้ ายาเคมีใส่ลงในถังน้ ายา
3.3 ปรับหัวฉีด
3.4 ปรับน้ ายาเคมีตามต้องการ
3.5 ฉีดน้ ายาเคมีทาความสะอาดให้ทวั่ ชิน้ งาน แล้วปล่อยไว้สกั ระยะหนึ่ง
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3.6 ปรับหัวฉีด ฉีดล้างทาความสะอาด
3.7 เมื่อเลิกใช้น้ ายาเคมีให้ปรับปุ่ มน้ ายามาที่ “0” แล้วฉีดน้ ายาออกประมาณ 1 นาที อย่าให้มีน้ ายาเคมี
ค้างในสาย
4. การหยุดการใช้ งาน
4.1 ขณะบีบปื นฉีดน้ าเครื่ องจะทางาน
4.2 เมื่อปล่อยไกปื น เครื่ องจะหยุดการทางานอัตโนมัติ แล้วเมื่อบีบไกปื นเครื่ องก็จะทางานอีกครั้ง
4.3 เมื่อหยุดการใช้งานเกิน 5 นาที ควรปิ ดสวิตช์ที่ตวั เครื่ อง แล้วบีบปื นฉีดน้ าไล่แรงดันออกให้หมด
ข้ อควรระวัง ห้ามปรับปลายปื นขณะกาลังฉีดน้ าอยู่ ให้หยุดเครื่ องก่อนการปรับทุกครั้ง
5.ขั้นตอนการเลิกใช้ งาน
5.1 ปิ ดสวิตช์ถอดปลัก๊ ไฟ
5.2 ปิ ดก๊อกน้ า
5.3 บีบปื นฉีดน้ าไล่แรงดันออกให้หมด ถ้ามีแรงดันค้างอยูจ่ ะมีผลไม่ดีกบั เครื่ องในระยะยาว
5.4 ถอดสายยางน้ าและสายฉีดน้ า เก็บเครื่ องเข้าที่
6.การดูแลรักษาและการซ่ อมบารุง
6.1 ควรใช้น้ าที่สะอาดเท่านั้นต่อเข้าเครื่ อง น้ าสกปรกจะทาให้เครื่ องเสียหายได้ ควรติดตั้งตัวกรองน้ า
ภายนอก ที่ทางน้ าเข้าเครื่ องเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่ อง
6.2 ปริ มาณน้ าที่เพียงพอในแต่ละรุ่ น หากแหล่งน้ ามีแรงดันน้ าที่ทางเข้าเครื่ องประมาณ 2 บาร์ จะ
เหมาะที่สุด
6.3 ให้ทาความสะอาดไส้กรองน้ าอยูเ่ สมอ
6.4 หมัน่ ตรวจเช็คสายไฟและปลัก๊ ไฟให้อยูใ่ นสภาพที่ดี อย่าให้มีการหักงอหรื อฉีกขาด
7. การแก้ไขข้อขัดข้อง
NOTE ให้ถอดปลัก๊ ไฟออกทุกครั้งก่อนการซ่ อม ขอให้เจ้าหน้ าที่บริการลูกค้าเท่ านั้นที่จะตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ข้ อแนะนา ท่านสามารถตรวจเช็คเครื่ องได้ในบางกรณี แต่ในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า กรุ ณาติดต่อกับ
แผนกบริ การลูกค้า
7.1 เครื่ องไม่ทางาน
- ตรวจเช็คปลัก๊ ไฟ เต้าเสียบ ว่ามีไฟฟ้ามาหรื อไม่
- ตรวจเช็คสายไฟที่ตวั เครื่ อง สายไฟต่อพ่วงว่าชารุ ดหรื อไม่
7.2 แรงดันน้ าลดลง
- ลองไล่อากาศในสายยางน้ าอีกครั้ง
- ทาความสะอาดไส้กรองน้ า
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- ตรวจเช็คแรงดันน้ าและปริ มาณน้ าที่ก๊อกน้ าว่าเพียงพอหรื อไม่
- ตรวจเช็คสายยางน้ าเข้าเครื่ องว่ามีการรั่วไหลหรื อแตกเสียหายหรื อไม่
7.3 น้ าฉีดออกมาไม่สม่าเสมอ
- ทาความสะอาดหัวฉีด โดยใช้เข็มหมุดเขี่ยสิ่งสกปรกออก แล้วล้างน้ าออกให้หมด
7.4 ปั๊ มน้ ารั่ว
- ถ้ามีหยดออกมา 3 หยดต่อนาที เครื่ องยังสามารถทางานได้ แต่ถา้ มีมากกว่านี้ ให้ติดต่อแผนกบริ การลูกค้า
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การเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์
1. หัวแร้งบัดกรี ทาความสะอาดทุกครั้ง หลังจากการใช้งาน รักษาความเรี ยบของหน้าหัวแร้ง ไม่มกี ารชารุ ด
2. น้ ากรด และภาชนะที่ใช้ใส่น้ ากรดจะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายจากการปฏิบตั ิงาน
3. เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ขณะบัดกรี
1. แว่นป้องกันสารเคมี เมื่อการใช้งานแล้วเสร็ จจะต้องมีการทาความสะอาดทุกครั้ง
2. ถุงมือ จะต้องสวมถุงมือทุกครั้งก่อนทาการซ่อมทา ไม่ควรสวมถุงมือที่เสื่อมคุณภาพ และมี
การชารุ ด
4. อุปกรณ์ป้องกันควันพิษ ขณะทาการซ่อมทา หลังใช้งานทุกครั้งต้องทาความสะอาดและเก็บไว้ในที่อุณหภูมิ
5. เหมาะสมและไม่เก็บรวมกับวัสดุอื่นที่จะทาให้เกิดชารุ ดกับอุปกรณ์ได้
6. ชุดแก๊สอเซทิลีน การเก็บรักษาต้องใช้ความระมัดระวัง ได้แก่
1. ไม่เก็บในที่มีอุณหภูมิสูง
2. เกจวัดกาลังดันต้องถูกต้อง แสดงค่ากาลังดันได้ถกู ต้อง
3. ข้อต่อเกลียวต่อไม่มกี ารรั่วไหลของแก๊ส
4. สายยางส่งแก๊สอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย ไม่มีส่วนใดชารุ ด
5. เมื่อเลิกใช้งานต้องปิ ดลิน้ จ่ายแก๊สทุกครั้ง และจัดเก็บในที่กาหนดไว้
6. ขณะทาการบัดกรี ซ่อมทา ผูใ้ ช้จะต้องมีความระมัดระวังการใช้เครื่ องมือให้ถูกต้องเสมอ
7. จัดทาความสะอาด พ.ท.ทางานทุกครั้ง หลังเสร็ จสิ้นการซ่อมทา
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ขั้นตอนการรับ การเก็บรักษา การจ่ายพัสดุ และการเบิกพัสดุเพิ่มเติม
1. การรับพัสดุจากคลังพัสดุ
1.1 เจ้าหน้าที่กระซับ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการดังนี้
1.1.1 รับใบเบิกพัสดุ (กพด.อนุมตั ิการจ่ายแล้ว) ที่ หน.นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้
ลงนามให้ดาเนินการ
1.1.2 บันทึกเลขที่ฏีกา ชื่อเรื อ ชื่องานลงในสมุดรับใบเบิกพัสดุ
1.1.3 นาใบเบิกพัสดุไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่คลังที่ได้ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุ
1.1.4 ปฏิบตั ิตามระเบียบที่เจ้าหน้าที่ประจาคลังแนะนา
1.1.5 ตรวจดูเอกสารกากับพัสดุที่ระบุถึง SPECIFICATION และ DIMENSION ของพัสดุ
1.1.6 ตรวจดูสภาพของบรรจุภณั ฑ์ตอ้ งเรี ยบร้อยมีฉลากกากับ ระบุชื่อบริ ษทั ผูผ้ ลิต
1.1.7 ตรวจสภาพของพัสดุจะต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใด
ชารุ ดเสียหาย
1.1.8 ตรวจวัด DIMENSION ของพัสดุจะต้องถูกต้องตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ในใบเบิก
1.1.9 ตรวจนับจานวนของพัสดุให้ถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุ
1.1.10 ลงนามรับพัสดุ
1.1.11 บันทึกรายการพัสดุที่ได้รับจากคลังพัสดุลงในแบบฟอร์มที่มาของพัสดุซ่อมทาเรื อ
(กรล 341 - 02) รง. เป็ นผูก้ าหนด
1.1.12 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่กระซับ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายไปรับพัสดุตามรายการที่
ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุแต่ได้รับไม่ครบรายการหรื อจานวน ให้เขียนรายการและจานวนที่ขาดลงในแบบฟอร์ม
เบิกพัสดุเพิม่ เติม (กรล 341 - 03) ส่งให้ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเพื่อแจ้งให้ นายทหารพัสดุทราบและ
ให้ประสานกับ กผป.ฯ เพื่อเร่ งรัดจัดหาพัสดุตามรายการและจานวนตามใบเบิ ที่คา้ งจ่าย
1.1.13 การขนย้ายพัสดุจากคลังพัสดุมายัง รง. ดาเนินการดังนี้
ก. พัสดุที่ รง.ไม่สามารถขนย้ายได้เอง ให้ประสานกับ เจ้าหน้าที่คลัง ใช้รถยกมา
ส่งให้ เช่น พัสดุที่มีน้ าหนักมาก พัสดุที่มขี นาดใหญ่ หรื อ ยาวมาก ฯ
ข. พัสดุประเภทน้ ายาเคมี ให้ทาการขนย้ายโดยวางในแนวตั้ง และมีเครื่ องรัดที่
มัน่ คง บรรทุกด้วยรถเข็น ในจานวนที่เหมาะสม
ค.ในกรณี ที่พสั ดุน้ นั เป็ นขวดบรรจุแก๊สให้ทาการขนย้ายโดยวางในแนวนอนและมี
เครื่ องรัดให้มนั่ คง บรรทุกด้วยรถเข็น ในจานวนที่เหมาะสม
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2. การเก็บรักษาพัสดุ
2.1 เจ้าหน้าที่กระซับ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการดังนี้
ก. เมื่อพัสดุมาถึง รง. ให้แยกเก็บเป็ นสัดส่วน
ข. พัสดุที่มีขนาดเล็กให้แยกเก็บไว้ในกระซับ
ค. พัสดุจาพวกน้ ายาเคมี แยกเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั ไว้เป็ นการเฉพาะในโรงงานแล้วทา
การผูกป้ายหรื อเขียนด้วยสีระบุขอ้ มูลของพัสดุไว้ในที่มองเห็นได้เด่นชัด
ง. พัสดุจาพวกขวดบรรจุแก๊สแยกเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั ไว้เป็ นการเฉพาะในโรงงานแล้ว
ทาการเขียนป้ายแสดงพื้นที่อนั ตรายห้ามนาไฟเข้าใกล้
จ. พัสดุประเภทลวดเชื่อมควรตรวจสภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์ทุก 6 เดือน ลวดเชื่อมที่
แกะกล่องแล้วใช้ไม่หมดก่อนใช้ควรนาไปอบที่อุณหภูมิ 100๐ - 120๐ C อย่างน้อย 2 ชม.
ฉ. ลงรายการพัสดุที่ได้รับมาจากคลังลงในบัตรควบคุมพัสดุและสมุดคุมรายการพัสดุ
ช. จัดเก็บหลักฐานใบเบิกพัสดุซ่ึงได้รับพัสดุมาแล้วไว้ในแฟ้มของเรื อแต่ละลา
3. การจ่ายพัสดุ
3.1 เจ้าหน้าที่กระซับ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการดังนี้
3.1.1 รับแบบฟอร์มการเบิกพัสดุออกจากกระซับ (กรล 341 - 01) ในส่วนที่ 1 ที่ลง
ข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้วจาก หน.ช่าง , หน.งาน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
3.1.2 จัดเตรี ยมพัสดุที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (กรล 341 - 01)ในส่วนที่ 1
3.1.3 ทาการหักพัสดุออกจากบัตรควบคุมพัสดุ
3.1.4 รับแบบฟอร์ม (กรล 341 - 01) การเบิกพัสดุออกจากกระซับ ในส่วนที่ 2 ที่
ลงข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้ว จากช่างผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูท้ ี่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (กรล 341 – 01) ในส่วนที่ 2
3.1.5 ตรวจใบเบิกพัสดุตามแบบฟอร์ม (กรล 341 - 01) ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มี
ข้อมูลถูกต้องและตรงกัน
3.1.6 จ่ายพัสดุที่ได้จดั เตรี ยมไว้ ตามข้อ 3.1.2 ให้กบั ผูท้ ี่ขอเบิกพัสดุที่ระบุชื่อไว้ใน
แบบฟอร์ม (กรล 341 - 01 ) ส่วนที่ 2 นาพัสดุไปปฏิบตั ิงานต่อไป
3.1.7 บันทึกรายการพัสดุที่ได้จ่ายไปของเรื อแต่ละลาลงในแบบฟอร์ม (กรล 341 - 04)
3.1.8 แนบแบบฟอร์มการเบิกพัสดุ (กรล 341 - 01) ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
และแบบฟอร์ม (กรล 341 - 04) ที่จ่ายพัสดุออกไปแล้วไว้กบั ใบเบิกพัสดุ ตามข้อ 2.1 (ข้อย่อย ฉ.)
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4. การเบิกพัสดุเพิ่มเติม
4.1 หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายรับใบเบิกพัสดุที่แนบมากับใบสัง่ งานในครั้งแรก
แล้วให้ตรวจสอบรายการและจานวนตามใบเบิกพัสดุว่าเพียงพอต่อการทางานซ่อมทาตามใบสัง่ งานหรื อไม่
ถ้าไม่เพียงพอหรื อขาดวัสดุที่ตอ้ งการแจ้งให้ นายช่าง ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.ฯ เพื่อประสาน
กผป.ฯ ขอให้แก้ไขใบเบิกให้ตรงกับความต้องการจริ ง
4.2 หลังจากที่ดาเนินการซ่อมทาไปแล้วพบว่าพัสดุที่ได้รับมาในครั้งแรกนั้นไม่เพียงพอ
นายช่าง จะต้องดาเนินการเบิกเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มเบิกพัสดุเพิ่มเติม (กรล 341 - 03) ให้ หน.นายช่าง ลง
นามเบิกพัสดุเพิ่มเติมแล้วนาส่ง กรล.อจปร.อร.ดาเนินการต่อไป
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