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ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. การรับงานซ่ อมทา
๑.๑ เจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.อจปร.อร. นาใบสัง่ งาน ใบเบิกพัสดุ (กพด.ยังไม่อนุมตั ิการ
จ่ายพัสดุ) ส่งให้นายช่างหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายตรวจสอบใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ (กพด.ยังไม่อนุมตั ิจ่าย
พัสดุ) แล้วส่งให้เสมียนธุรการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องนาใบสัง่ งาน / ใบเบิก
พัสดุ ส่งคืนกลับให้นายทหารแผนงาน กรล.อจปร.อร. ประสานกับ กผป.อจปร.อร. แก้ไขให้ถูกต้อง
๑.๒ เจ้าหน้าที่พสั ดุ กรล.อจปร.อร. นาใบเบิกพัสดุ (กพด.ฯ อนุมตั ิจ่ายพัสดุแล้ว) ส่ง
ให้นายช่างหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบพร้อมลงนามรับใบเบิกพัสดุ (กพด.ฯ อนุมตั ิจ่ายพัสดุแล้ว)
และส่งให้เสมียนธุรการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
๑.๓ เสมียนธุรการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการดังนี้
๑.๓.๑ รับใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุที่ได้ตรวจสอบแล้วจาก นายช่างหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๓.๒ บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานและชื่อเรื อลงในสมุดรับงาน
๑.๓.๓ จัดลาดับใบสัง่ งานที่ รง.ช่างท่อ กรล.อจปร.อร.ได้รับในปี งบประมาณ
๑.๓.๔ นาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ เสนอ หน.นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายลงนามรับงาน / สัง่ การ
๑.๓.๕ ส่งใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุที่ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนาม
รับงานแล้วส่งให้ หน.ช่างหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
๒. การดาเนินการซ่ อมทา
๒.๑ หลังจากที่ได้มอบหมายงานให้ นายช่าง / หน.ช่าง ไปควบคุมการทางานแล้ว
หน.นายช่าง เป็ นผูด้ ูแลติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ นายช่าง / หน.ช่าง นาเสนอ
๒.๒ หน.ช่างหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายรับใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุที่ หน.นายช่าง ลง
นามรับงานแล้วจากเสมียนธุรการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งานและชื่องานลงในสมุดรับงาน
๒.๓ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายแจกจ่ายใบสัง่ งานให้กบั หน.งาน (ลูกจ้าง)
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการซ่อมทาตามใบสัง่ งาน
๒.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) ไปตรวจสอบงานซ่อมทาตามใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่จะ
ซ่อมทาตามเรื อต่าง ๆ ที่ระบุในใบสัง่ งานพร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาในการซ่อมทาลงในแผนการซ่อมทา
๒.๕ หน.งาน (ลูกจ้าง) จัดชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทาที่ได้รับมอบจาก หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายดาเนินการซ่อมทา
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๒.๖ ชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทาดาเนินการซ่อมทาตามใบสัง่ งานที่ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผู ้
ที่ได้รับมอบหมายสัง่ การให้ทาการซ่อมทา
๒.๗ ระหว่างการซ่อมทาถ้ามีอุปสรรคข้อขัดข้องในการซ่อมทาแจ้งให้ หน.งาน
(ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบ
๒.๘ หน.งาน (ลูกจ้าง) บันทึกอุปสรรคข้อขัดข้องลงในสมุดบันทึกประจาตัวพร้อมทั้ง
แจ้งให้ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบ เพื่อที่จะได้ประสานกับ กผป.ฯ , กซส.ฯ ทาการแก้ไข
๒.๙ ชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทาเมื่อปฏิบตั ิงานซ่อมทาแล้วเสร็ จแจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง)
ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
๓. การดาเนินการซ่ อมทากรณีฉุกเฉิน
๓.๑ เมื่อได้รับสาเนาใบสัง่ งานและใบเบิกพัสดุจาก กผป.ฯ จากนายทหารแผนงานแล้ว
หน.นายช่าง ลงไปตรวจสอบงานพร้อมมอบหมาย นายช่าง / หน.ช่าง เป็ นผูค้ วบคุมการซ่อมทาเรื อนั้น
๓.๒ ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับพัสดุตามใบเบิกพัสดุและตรวจสอบแล้วว่ามีพสั ดุสารอง รง.
สามารถทางานได้ก่อนก็ให้ใช้พสั ดุ รง.ฯ ซ่อมทาได้โดย กผป.ฯ จะจัดหาให้ภายหลัง
๓.๓ ปฏิบตั ิตาม ข้อ ๒.๒ ถึงข้อ ๒.๙
๔. การดาเนินการเมื่อซ่ อมทาแล้วเสร็จ
๔.๑ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้รับแจ้งจากชุดปฏิบตั ิงานที่สงั่ การให้
ไปซ่อมทาเรื อต่างๆ ตามใบสัง่ งานว่างานแล้วเสร็ จ
๔.๒ ในกรณี ที่ รง.ช่างท่อ ฯ เป็ น รง.แม่งาน หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายประสานกับเจ้าหน้าที่ทางเรื อร่ วมตรวจสอบ ถ้าไม่พบข้อบกพร่ องนาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่ทาง
เรื อลงนามรับงาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
๔.๓ ในกรณี รง.ช่างท่อ ฯ เป็ น รง.ช่วย หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายแจ้งให้ รง.แม่งานทราบเพื่อที่จะได้นดั หมายให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อร่ วมตรวจสอบ ถ้าไม่พบ
ข้อบกพร่ องนาใบสัง่ งานให้ รง.แม่งานลงนามรับงาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
๔.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายรวบรวมใบสัง่ งานที่ดาเนินการซ่อม
ทาแล้วเสร็ จที่ลงนามปิ ดใบสัง่ งานแล้วส่งให้ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
๕. การส่ งมอบใบสั่งงานเมื่องานแล้วเสร็จ
๕.๑ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายรวบรวมใบสัง่ งานที่ดาเนินการแล้วเสร็ จที่ลงนาม
ปิ ดงานแล้วส่งให้เสมียนธุรการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
๕.๒ เสมียนธุรการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายนาใบสัง่ งานแล้วเสร็ จที่ได้รับจาก หน.ช่าง
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเสนอ หน.นายช่าง ตรวจสอบและเซ็นชื่อส่งมอบงานให้ บก.กรล.อจปร.อร.
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วิธีการซ่ อมทาท่ อทางระบบต่ าง ๆ
๑. วิธีการถอด / ประกอบ / ซ่ อมทาท่ อทางแบบขันกวดเกลียว (PIPE TREAD)
๑.๑ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเรื อได้รับใบสัง่ จาก
หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานลงในสมุดรับงาน
๑.๒ ตรวจสอบขอบเขตของงานตามใบสัง่ งาน ไปดูงานซ่อมทาที่เรื อเพื่อกาหนดด
ระยะเวลาในการซ่อมทาและผูกป้ายกากับไว้ที่ชิ้นงาน (ป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการได้ กรล.๓๕๖ - ๐๕
หรื อป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้ ( กรล.๓๕๖ - ๐๖) โดยมีการลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้นเรี ยบร้อยครบถ้วน
๑.๓ มอบหมายให้ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานในเรื อไปถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบ
ท่อทางในเรื อต่อไป
๑.๔ ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานในเรื อที่ได้รับมอบหมายจาก หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ไปถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบท่อทางในเรื อ ดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๑.๔.๑ ถอดรื้ อเฉพาะชิ้นงานที่มีป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการได้ผกู ติดไว้ โดยมีการ
ลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้นเรี ยบร้อยครบถ้วนสาหรับกรณี ถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๒ ถอดรื้ อเฉพาะชิ้นงานที่มีป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้ผกู ติดไว้ โดย
มีการลงข้อมูลในป้ายนั้นเรี ยบร้อยครบถ้วนสาหรับกรณี ถอดรื้ อชิ้นงานเพื่อนาขึ้นมาซ่อมทาบน รง.ฯ
๑.๔.๓ ทุกครั้งก่อนการถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบท่อทางในเรื อจะต้องทาการ
ปิ ดลิ้นที่จะส่งผ่านของไหลมายังท่อชิ้นงานนั้นให้สนิทเสียก่อนแล้วผูกป้าย “ห้ามเปิ ดลิ้น” ไว้ที่ตวั ลิ้น
๑.๔.๔ จัดเตรี ยมประแจจับท่อและแค๊พ (CAPS) หรื อปลัก๊ ให้ถูกต้องกับ
ขนาดของชิ้นงานที่จะต้องถอดรื้ อออกจากระบบท่อทางในเรื อ
๑.๔.๕ ถอดชิ้นงานออกจากระบบท่อทางในเรื อโดยใช้ประแจจับท่อตัวหนึ่งจับ
ชิ้นงานที่ไม่ตอ้ งการถอดให้อยูก่ บั ที่ และให้ประแจจับท่ออีกตัวหนึ่งจับท่อชิ้นงานให้แน่นคลายท่อชิ้นงาน
ออกโดยใช้ประแจจับท่อหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนท่อชิ้นงานหลุดออกจากระบบแล้วประกอบขันกวดแค๊พ
(CAPS) หรื อปลัก๊ (PLUGS) เข้ากับท่อทางในระบบ
๑.๔.๖ นาท่อชิ้นงานที่ถอดออกขึ้นมาบน รง.ฯ ตรวจสอบแผ่นป้ายที่ผกู ติดกับ
ชิ้นงาน ถ้าป้ายผูกติดกับชิน้ งานเป็ นป้ายแสดงว่าใช้ราชการได้ให้นาท่อชิ้นงานไปวางในพื้นที่จดั วางชิ้นงาน
เพื่อรอการติดตั้งเข้าระบบ ถ้าป้ายผูกติดกับชิ้นงานแสดงว่าใช้ราชการไม่ได้ให้นาท่อชิ้นงานนั้นไปวางใน
พื้นที่รับงานซ่อมทา แจ้งให้นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบเพื่อที่จะได้บนั ทึกลงในสมุดรับงานซ่อม
ทาชิ้นงานบน รง.ฯ โดยผูส้ ่งมอบเป็ นผูล้ งนาม พร้อมลงวัน / เดือน / ปี ที่ส่งชิ้นงาน
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๑.๕ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ นาชิ้นงานที่
ผูกป้ายของใช้ราชการไม่ได้ จากพื้นที่รับงานซ่อมทา วัดขนาดและความยาวของท่อที่จะทาการซ่อมทาหรื อ
เปลี่ยนใหม่ เขียนใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) มอบหมายให้ช่างประกอบที่
ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ ที่มีชื่ออยูใ่ นใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ไปรับพัสดุเพื่อการ
ซ่อมทาต่อไป
๑.๖ ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ รับใบเบิกพัสดุท่อออกจากกระซับ รง.ฯ
(กรล.๓๕๖ - ๐๑) จาก หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย นาไปเบิกพัสดุท่อจากกระซับ รง.ฯ
(กรล.๓๕๖ - ๐๑) ลงนามรับพัสดุท่อออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) วัดความยาวของท่อให้
เท่ากับความยาวท่อเดิมที่ใช้ราชการไม่ได้แล้วทาเครื่ องหมายด้วยชอล์คหิน
ทาการตัดท่อใหม่ดว้ ยเครื่ อง
เลื่อยไฮดรอลิคส์ประจา รง.ฯ ตามที่ได้ทาเครื่ องหมายเอาไว้ นาท่อที่ตดั ได้ไปทาเกลียวใหม่ดว้ ยเครื่ องทา
เกลียวประจา รง.ฯ ให้ทาเกลียวท่อยาวประมาณ ๑ นิ้ว เมื่อแล้วเสร็ จทาความสะอาดเกลียวท่อให้เรี ยบร้อย
ผูกป้ายใช้ราชการได้ไว้ที่ชิ้นงานแล้วเสร็ จโดยลงข้อมูลให้เรี ยบร้อยถูกต้อง นาไปวางในพื้นที่ส่งงานซ่อมทา
แล้วเสร็ จ แจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
๑.๗ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานในเรื อได้รับแจ้งว่างาน
ซ่อมทาแล้วเสร็ จมอบหมายให้ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานในเรื อที่ถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบท่อทางใน
เรื อ รับชิ้นงานจากพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จนาไปประกอบเข้าที่เดิมของระบบท่อทางในเรื อ
๑.๘ ช่างประกอบชุดปฏิบตั ิงานในเรื อรับชิ้นงานซ่อมทาจากพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จ
โดยมีป้ายผูกติดไว้ลงข้อมูลเรี ยบร้อยถูกต้องไปประกอบเข้าที่เดิมในเรื อดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๑.๘.๑ ใช้เทปพันเกลียว พันเกลียวท่อพอประมาณเมื่อพันเกลียวท่อแล้วเสร็ จ
นาไปประกอบเข้าที่เดิมในเรื อ
๑.๘.๒ตรวจสอบลิ้นที่ปิดไว้ก่อนการรื้ อถอนต้องอยูใ่ นตาแหน่ง”ปิ ด”เช่นเดิม
คลายแค๊พ (CAPS) หรื อปลัก๊ (PLUGS) ออกจากระบบท่อทาง
๑.๘.๓ นาท่อที่ซ่อมทาแล้วเสร็ จที่ใช้เทปพันเกลียวไว้เรี ยบร้อยแล้วประกอบเข้า
ที่เดิมโดยใช้มือหมุนกวดเข้าประมาณ ๑ - ๒ ฟันเกลียวแล้วใช้ประแจจับท่อกวดเข้าที่ให้แน่นโดยกวดตาม
เข็มนาฬิกา
๑.๘.๔ เมื่อแล้วเสร็ จเปิ ดลิ้นที่ปิดเอาไว้ให้อยูใ่ นตาแหน่ง “เปิ ด” แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทางเรื อเดินระบบเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล เมื่อไม่พบการรั่วไหล นาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่ทาง
เรื อลงนามรับงาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
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๑.๘.๕ ในกรณี ที่เป็ นการถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการประสานให้ประกอบเข้าที่เดิมนาท่อชิ้นงานจากพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอการติดตั้ง
เข้าระบบไปประกอบเข้าที่เดิม โดยปฏิบตั ิตามข้อ ๑.๘ ข้อย่อย ๑.๘.๒ , ๑.๘.๓ และข้อ ๑.๘.๔
๒. วิธีการถอด / ประกอบ / ซ่ อมทาท่ อทางแบบหน้ าแปลน (FLANGE)
๒.๑ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่เรื อได้รับใบสัง่ งาน
จาก หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานลงในสมุดรับงาน
๒.๒ ตรวจสอบขอบเขตของงานตามใบสัง่ งาน ไปดูงานซ่อมทาที่เรื อเพื่อกาหนด
ระยะเวลาในการซ่อมทาและผูกป้ายกากับไว้ที่ชิ้นงานป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการได้ (กรล.๓๕๖ - ๐๑)
หรื อป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) โดยมีการลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้นเรี ยบร้อย
ครบถ้วน
๒.๓ มอบหมายให้ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานเรื อไปถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบท่อ
ทางในเรื อต่อไป
๒.๔ ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานในเรื อที่ได้รับมอบหมายจาก หน.งาน (ลูกจ้าง)
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ไปถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบท่อทางในเรื อดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๒.๔.๑ ถอดรื้ อเฉพาะชิ้นงานที่มีป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการได้ผกู ติดไว้โดยมี
การลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้นเรี ยบร้อยครบถ้วน
สาหรับกรณี ถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๒
ถอดรื้ อเฉพาะชิ้นงานที่มีป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้ผกู ติดไว้
โดยมีการลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้นเรี ยบร้อยครบถ้วนสาหรับกรณี ถอดรื้ อชิ้นงานเพื่อนาขึ้นมาซ่อมทาบน รง.ฯ
๒.๔.๓ทุกครั้งก่อนทาการถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบท่อทางในเรื อจะต้องทา
การปิ ดลิน้ ที่จะส่งผ่านของไหลมายังท่อชิ้นงานนั้นให้สนิทเสียก่อนแล้วผูกป้าย “ห้ามเปิ ดลิน้ ” ไว้ที่ตวั ลิน้
๒.๔.๔ จัดเตรี ยมประแจปากตาย ประแจแหวน เหล็กชะโด สกัด ค้อนหัว
กลม และหน้าแปลนบอด (BLIND FLANGE) ให้ถูกต้องกับขนาดของชิ้นงานที่จะต้องถอดรื้ อ
ออกจากระบบท่อทางในเรื อ
๒.๔.๕
ก่อนที่จะถอดสลักยึดหน้าแปลนออกให้ใช้สกัดปากแบนตีทา
เครื่ องหมายที่หน้าแปลนด้านหนึ่ง ๑ ขีด อีกด้านหนึ่ง ๒ ขีด ในการถอดสลัก / นัตยึดหน้าแปลนออก
จะต้องปล่อยให้สลัก / นัตสองตัวที่อยูต่ รงข้ามในแนวศูนย์กลางหน้าแปลนของชิ้นงานไว้ที่เดิม ใช้ประแจ
แหวนหรื อประแจปากตายขนาดเท่าสลักทาการถอดสลักยึดหน้าแปลนตัวอื่นๆออก หลังจากนั้นจึงให้คลาย
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สลัก / นัตสองตัวที่เหลือออกท่อชิ้นงานก็จะหลุดออกจากระบบท่อทางนาหน้าแปลนบอด (BLIND
FLANGE) ประกอบแทนท่อชิ้นงานที่ถอดออก
๒.๔.๖ ถ้าสลักยึดหน้าแปลนชารุ ดสึกกร่ อนมากไม่สามารถใช้ประแจปากตาย
หรื อประแจแหวนถอดได้แจ้งให้ช่างแก๊สในชุดให้ใช้แก๊สตัดสลักยึดหน้าแปลนให้ขาด ก่อนที่จะทาการตัด
แจ้งให้
หน.ช่าง
กรอกแบบฟอร์มขอความร่ วมมือระมัดระวังเพลิงไหม้ขณะช่างปฏิบตั ิงานที่เรื อ
(กรล.๓๕๖ - ๐๒) แล้วนาไปให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อลงนามรับทราบและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าไฟขณะช่างแก๊ส
ปฏิบตั ิงาน เมื่อท่อชิ้นงานหลุดออกจากระบบท่อทางนาหน้าแปลนบอด (BLIND FLANGE)
ประกอบแทนชิ้นงานที่ถอดออก
๒.๔.๗ นาท่อชิ้นงานที่ถอดออกขึ้นมาบน รง.ฯ ตรวจสอบแผ่นป้ายที่ผกู ติดกับ
ชิ้นงาน ถ้าป้ายที่ผกู ติดกับชิ้นงานเป็ นป้ายแสดงว่าใช้ราชการได้ให้นาท่อชิ้นงานนั้นไปวางไว้ในพื้นที่จดั วาง
ชิ้นงานเพื่อรอการติดตั้งเข้าระบบ ถ้าป้ายผูกชิ้นงานแสดงว่าใช้ราชการไม่ได้ให้นาท่อชิ้นงานนั้นไปวางใน
พื้นที่รับงานซ่อมทา แจ้งให้นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบเพื่อที่จะได้บนั ทึกลงในสมุดรับงานซ่อม
ทาชิ้นงานบน รง.ฯ โดยผูส้ ่งมอบเป็ นผูล้ งนาม พร้อม วัน / เดือน / ปี ที่ส่งชิ้นงาน
๒.๕ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ นาชิ้นงานที่
ผูกป้ายของใช้ราชการไม่ได้ (กรล.๓๕๖ - ๐๒) จากพื้นที่รับงานซ่อมทา วัดขนาด และความยาวของท่อที่
จะทาการซ่อมทาหรื อเปลี่ยนใหม่ เขียนใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) มอบหมาย
ให้ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ ที่มีชื่ออยูใ่ นใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑)
ไปรับพัสดุเพื่อการซ่อมทาต่อไป
๒.๖ ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานซ่อมทาชิ้นงานอยูบ่ น รง.ฯ ได้รับมอบหมายให้ซ่อมทา
หรื อเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๒.๖.๑ รับใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) และชิ้นงานที่
มีป้ายผูกไว้ของใช้ราชการไม่ได้ จาก หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ
นาท่อชิ้นงานมาจับแบบไว้บนพื้นที่ซ่อมทาชิ้นงาน
๒.๖.๒ นาใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ไปเบิกพัสดุ
ออกจากกระซับ ลงนามรับพัสดุไปใช้ในการซ่อมทา
๒.๖.๓ ในกรณี ซ่อมทาท่อบางส่วน ถอดท่อชิ้นงานออกจากแบบที่จบั ไว้หมาย
ตาแหน่งท่อชิ้นงานที่ชารุ ดด้วยชอล์คหิน นาท่อชิ้นงานไปตัดส่วนที่ชารุ ดออกด้วยเครื่ องเลื่อยไฮโดรลิคประ
จา รง.ฯ
ตัดท่อใหม่ที่เบิกมาจากกระซับให้ได้ขนาดและความยาวเท่ากับท่อชิ้นงานที่ตดั ออก นาท่อ
ชิ้นงานมาเข้าแบบไว้ที่เดิม ทาความสะอาดท่อชิ้นงานที่ตอ้ งการต่อบรรจุ นาท่อใหม่ที่ได้ตดั เตรี ยมเอาไว้มา
ต่อบรรจุโดยการเชื่อมเกาะให้ติดกัน ถอดท่อชิ้นงานออกจากแบทาการเชื่อมโดยรอบให้เรี ยบร้อยด้วยเครื่ อง
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ประสานไฟฟ้าประจา รง.ฯ นาส่ง รง.ซ่อมหม้อน้ า ฯ ทาการอัดน้ าตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อตรวจสอบแนว
เชื่อม เมื่อผ่านการอัดน้ าแล้วนาป้ายใช้ราชการได้ (กรล.๓๕๖ - ๐๕) โดยลงข้อมูลเรี ยบร้อยถูกต้องผูกติด
ไว้กบั ชิ้นงานไปวางในพืน้ ที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จ แจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ทราบและดาเนินการต่อไป
๒.๖.๔ ในการซ่อมทาใหม่ท้งั หมด ถอดชิ้นงานออกจากแบบที่จบั ไว้ทาการตัด
หน้าแปลนออกจากท่อที่ชารุ ด
ทาความสะอาดหน้าแปลนให้เรี ยบร้อยนาไปประกอบกับแบบที่จบั เอาไว้
วัดขนาดและความยาวของท่อที่ตดั ออก
ตัดท่อใหม่ให้มีขนาดและความยาวเท่าของเดิมที่ตอ้ งการเปลี่ยน
ใหม่ท้งั หมดด้วยเครื่ องเลื่อยไฟฟ้าประจา รง.ฯ นาท่อใหม่ไปเชื่อมเกาะกับหน้าแปลนที่จบั แบบไว้ให้ติดกัน
ถอดท่อชิ้นงานออกจากแบบทาการเชื่อมโดยรอบให้ติดกับหน้าแปลนให้เรี ยบร้อยด้วยเครื่ องประสานไฟฟ้า
ประจา รง.ฯ นาส่ง รง.ซ่อมหม้อน้ า (รง.๓๔๑) ทาการอัดน้ าตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อตรวจสอบแนวเชื่อม
เมื่อผ่านการอัดน้ าแล้วนาป้ายใช้ราชการได้ (กรล.๓๕๖ - ๐๕) โดยลงข้อมูลเรี ยบร้อยถูกต้องผูกติดไว้กบั
ชิ้นงานไปวางในพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จ แจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบ
และดาเนินการต่อไป
๒.๗ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานได้รับแจ้งว่างานซ่อมทา
แล้วเสร็ จ
มอบหมายให้ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานในเรื อที่ถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบท่อทางในเรื อ
รับชิ้นงานจากพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จนาไปประกอบเข้าที่เดิมของระบบท่อทางในเรื อ
๒.๘ ช่างประกอบชุดปฏิบตั ิงานในเรื อรับชิ้นงานซ่อมทาจากพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้ว
เสร็ จโดยมีป้ายผูกติดไว้ลงข้อมูลเรี ยบร้อยถูกต้องไปประกอบเข้าที่เดิมในเรื อดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๒.๘.๑
ตรวจสอบลิ้นที่ปิดไว้ก่อนการรื้ อถอนต้องอยูใ่ นตาแหน่ งปิ ดเช่นเดิม
ถอดหน้าแปลนบอด (BLIND FLANGE) ออกจากระบบท่อทาง
๒.๘.๒ นาท่อที่ซ่อมทาแล้วเสร็ จประกอบเข้าที่เดิมโดยใช้สลักยึดหล่อลื่นสลัก
ด้วยผงกราไฟด์หรื อจาระบี
สวมใส่แผ่นแป๊ กกิ้งระหว่างหน้าแปลน
ใส่สลักคู่แรกที่อยูต่ รงข้ามแนว
เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าแปลนทั้งสองขันกวดสลักให้แน่นพอสมควร ใส่สลักคู่ที่สองในลักษณะเดียวกัน
ให้อยูใ่ นตาแหน่งห่างจากคู่แรกไปตามขอบหน้าแปลนเป็ นมุม ๙๐ องศา แล้วกวดให้แน่นต่อจากนั้นใส่สลัก
ที่เหลืออยูก่ วดสลักทุกตัวให้แน่น
๒.๘.๓ เมื่อกวดสลักทุกตัวแล้วเสร็ จเปิ ดลิ้นที่ปิดเอาไว้ให้อยูใ่ นตาแหน่ ง”เปิ ด”
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อเดินระบบเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเมื่อไม่พบการรั่วไหลนาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่
ทางเรื อลงนามรับงาน
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๒.๘.๔ ในกรณี เป็ นการถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการประสานให้ประกอบเข้าที่เดิมนาท่อชิ้นงานจากพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอการติดตั้ง
เข้าระบบไปประกอบเข้าที่เดิม โดยปฏิบตั ิตามข้อ ๒.๘ ข้อย่อย ๒.๘.๑ , ๒.๘.๒ และข้อ ๒.๘.๓
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วิธีการดัดท่ อทาง
วิธีการทางาน
๑. หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ รับใบสัง่ งานจาก
หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายบันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานลงในสมุดรับงาน
๒. ตรวจสอบรายละเอียดของใบสัง่ งานที่ระบุขนาด ความหนา ความโตของ
เส้นผ่าศูนย์กลางโตนอก ความโตของเส้นผ่าศูนย์กลางโตในให้ตรงกับท่อตัวอย่างที่นาส่ง
๓. ในบางกรณี จะไม่มีท่อตัวอย่างเป็ น รง.ช่วยสนับสนุนการดัดท่อใหม่ให้กบั รง.ต่อเรื อเหล็ก
ฯ (รง.๓๑๑) ตามใบสัง่ งาน รง.ต่อเรื อเหล็ก ฯ (รง.๓๑๑) จะประสานกับ รง.ช่างท่อ ฯ (รง.๓๕๖) ให้
ดัดท่อตามแบบที่ รง.ต่อเรื อเหล็ก ฯ นาส่งโดยระบุรายละเอียดของท่อที่จะทาการดัดมาด้วย
๔. หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ เขียนใบเบิกพัสดุ
ออกจากกระซับ รง.ฯ ตามแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖-๐๑) ตามใบเบิกพัสดุมอบหมายให้ช่างประจาที่บน
รง.ฯ ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นใบเบิกพัสดุ ตามแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖-๐๑) ไปรับพัสดุ (ท่อ) ออกจากกระซับ
รง.ฯ เพื่อนาไปปฏิบตั ิงาน
๕. การดัดท่อมี ๒ วิธี คือ วิธีการดัดร้อน และวิธีการดัดเย็น
๖. การดัดท่อด้วยวิธีร้อน
๖.๑ นาท่อตัวอย่างที่ชารุ ดใช้ราชการไม่ได้ออกมาเป็ นต้นแบบ
๖.๒ สร้างแบบใหม่โดยใช้ลวดเหล็กก่อสร้าง ขนาด ๑/๔ นิ้ว มาดัดตามแบบท่อ
ตัวอย่างที่ชารุ ด
๖.๓ ในกรณี ที่ รง.ช่างท่อ ฯ (รง.๓๕๖) เป็ น รง.ช่วยให้ปฏิบตั ิตามข้อ ๓.
๖.๔ นาท่อใหม่ที่เบิกออกมาจากกระซับ รง.ฯ มาตัดโดยใช้เครื่ องเลื่อยไฮดรอลิคส์ให้
ยาวกว่าท่อตัวอย่างด้านละ ๑๒ นิ้ว (ถ้าเป็ นท่อขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากใช้เครนเลื่อนยกของประจา รง.
ฯ ช่วยยกมาที่เครื่ องเลื่อยไฮดรอลิคส์)
๖.๕ นาท่อที่ตดั เรี ยบร้อยแล้วมาบรรจุทราย โดยใช้เศษผ้าอุดปลายท่อด้านหนึ่งไว้ เท
ทรายละเอียดลงในท่ออีกด้านหนึ่งแล้วใช้คอ้ นเคาะให้ทรายที่บรรจุให้แน่น ระยะเวลาการเคาะ ๑ ชัว่ โมงต่อ
ความโตของท่อ ๑ นิ้ว เมื่อทรายที่บรรจุแน่นแล้วใช้เศษผ้าอุดปลายไว้
๖.๖ นาลวดแบบที่สร้างเอาไว้มาทาบกับท่อในแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อหมาย
ตาแหน่งในส่วนโค้งที่ตอ้ งการดัดด้วยชอลค์หิน
๖.๗ ยกท่อมาจับยึดให้แน่นที่แท่นปากกาที่ใช้สาหรับการดัดท่อประจา รง.ฯ
๖.๘ เผาท่อบริ เวณที่หมายตาแหน่งที่ตอ้ งการดัดด้วยหัวพ่นไฟให้ท่อแดง ใช้รอกผ่อน
แรงดึงช่วยในการดัด
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๖.๙ ค่อยๆดัดท่อที่ละน้อยๆจนได้ท่อโค้งตามแบบทิ้งท่อให้เย็นแล้วนาออกจากปากกาจับท่อ
๖.๑๐ นาทรายที่บรรจุภายในท่อออก ทาความสะอาดภายในท่อให้เรี ยบร้อยโดยใช้ลมเป่ า
๖.๑๑ ส่งท่อที่ทาการดัดแล้วเสร็ จให้ช่างประกอบประจา รง.ฯ / รง.ที่ขอรับการ
สนับสนุนดาเนินการต่อไป
๗. การดัดท่อด้วยวิธีการดัดเย็น
๗.๑ สร้างแบบใหม่โดยใช้ลวดเหล็กก่อสร้าง ขนาด ๑/๔ นิ้ว มาดัดตามแบบท่อ
ตัวอย่างที่ชารุ ด ถ้าเป็ น รง.ช่วยให้ปฏิบตั ิตามข้อ ๓.
๗.๒ นาท่อใหม่ที่เบิกออกมาจากกระซับ รง.ฯ มาทาการดัด
๗.๓ ท่อที่มีความหนา ขนาด SCH – ๒๐ , SCH – ๔๐ ก่อนทาการดัดให้ทาการ
บรรจุทราย ตามข้อ ๖.๕ ท่อที่มีขนาด SCH – ๘๐ ไม่ตอ้ งบรรจุทราย
๗.๔ นาลวดแบบที่สร้างเอาไว้ทาบกับท่อในแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อหมายตาแหน่ง
ในส่วนโค้งที่ตอ้ งการดัดด้วยชอล์คหิน
๗.๕ นาท่อที่ตอ้ งการดัดเข้าจับที่เครื่ องดัดท่อไฮดรอลิคส์ประจา รง.ฯ ถ้าเป็ นท่อขนาด
ใหญ่และมีน้ าหนักมากใช้เครนเลื่อนยกของประจา รง.ฯ ช่วยยก
๗.๖ การใช้เครื่ องไฮดรอลิคส์ดดั ท่อประจา รง.ฯ ให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาการใช้เครื่ อง
โดยเคร่ งครัด
๗.๗ ค่อยๆ เดินเครื่ องไฮดรอลิคส์ดดั ท่อเลื่อนตามตาแหน่งที่ทาเครื่ องหมายที่ตอ้ งการ
ดัดไปทีละน้อยๆ จนได้ท่อตามแบบ
๗.๘ ตรวจสอบอีกครั้งโดยใช้ลวดแบบมาทาบกับท่อที่ดดั แล้วเสร็ จ
๗.๙ ถ้าเป็ นท่อขนาดความหนา SCH – ๒๐ และ SCH – ๔๐ ที่ทาการบรรจุทราย
ให้นาทรายที่บรรจุภายในท่อออกและทาความสะอาดภายในท่อให้เรี ยบร้อยโดยใช้ลมเป่ า
๗.๑๐ส่งท่อที่ทาการดัดแล้วเสร็ จให้โรงงานที่ขอรับการสนับสนุนดาเนินการต่อไป

ผลิต 4 พ.ค.47

หน้า 11 / 52

ขั้นตอนการดาเนินการ ของ รง.ช่ างท่ อ กรล.อจปร.อร.

วิธีการทาแป๊กกิง้
๑. เจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.อจปร.อร. นาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุส่งให้ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ หากถูกต้องส่งให้เสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายดาเนินการต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องนาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุส่งคืนกลับให้นายทหารแผนงาน
กรล.อจปร.อร. ประสานกับ กผป.อจปร.อร. แก้ไขให้ถูกต้อง
๒. เสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๒.๑ รับใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุจากเจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.อจปร.อร.
๒.๒ บันทึกหมายเลขใบสัง่ งานและชื่องานลงในสมุดรับงาน
๒.๓ จัดลาดับที่ของใบสัง่ งาน ที่ รง.ช่างท่อ กรล.อจปร.อร.ได้รับในปี งบประมาณนั้น
๒.๔ นาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ เสนอ หน.นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับงาน
๒.๕ ส่งใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่ลงนามแล้ว ส่งให้ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการต่อไป
๒.๖ รับใบสัง่ งานที่แล้วเสร็ จที่ จนท.ทางเรื อลงนามรับงานแล้วรวบรวมส่งให้ กรล.ฯ
ดาเนินการต่อไป
๓. หน.นายช่าง รง.ช่างท่อ ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๓.๑ ในกรณีของงานปกติ
๓.๑.๑ ตรวจสอบใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ พร้อมลงนามรับงาน
๓.๑.๒ จัดสรรชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทา
๓.๑.๓ มอบหมายให้ นายช่าง ควบคุมดูแลการซ่อมทาและกากับการทางานของช่างที่
ปฏิบตั ิงานบน รง.ฯ
๓.๑.๔ มอบหมายให้ หน.ช่าง ควบคุมดูแลการซ่อมทาและกากับการทางานของช่างที่
ปฏิบตั ิงานที่เรื อเข้ารับการซ่อมทาที่ อจปร.อร.
๓.๑.๕ ดูแลการปฏิบตั ิงานของ นายช่าง , หน.ช่าง และ หน.งาน
๓.๑.๖ หากมีขอ้ ขัดข้องในการซ่อมทาประสานงานกับ นายทหารแผนงาน กรล.ฯ , กผป.
ฯ และ กซส.ฯ เพื่อขอคาชี้แจงเพิ่มเติม
๓.๒ ในกรณีของงานเร่ งด่วน
๓.๒.๑ แจ้งให้นายทหารแผนงาน กรล.ฯ ทราบและให้ความเห็นชอบในการซ่อมทา
๓.๒.๒ ตรวจสอบพัสดุในการซ่อมทาร่ วมกับ นายช่างและเจ้าหน้าที่ กระซับ รง.ฯ
๓.๒.๓ ในกรณี ที่ไม่มีพสั ดุใน รง.ฯ แจ้งให้ กผป.ฯ ทราบเพื่อให้หาพัสดุให้
๓.๒.๔ ปฏิบตั ิตามข้อ ๓.๑.๒ ถึงข้อ ๓.๑.๖
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๔. นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๔.๑ ควบคุมดูแลการซ่อมทาและกากับการทางานของช่างที่ปฏิบตั ิงานบน รง.ฯ
๔.๒ ในกรณี ที่พสั ดุไม่เพียงพอแจ้งให้ นายช่าง ทราบเพื่อเบิกพัสดุเพิม่ เติม
๔.๓ บันทึกที่ฏีกาของใบเบิกพัสดุ ชื่อเรื อ และชื่องานลงในสมุดรับใบเบิกพัสดุ
๔.๔ รับพัสดุจากคลังพัสดุ ฯ รวมกับเจ้าหน้าที่ กระซับ รง.ฯ
๔.๕ ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก หน.นายช่าง
๕. หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๕.๑ รับใบสัง่ งานจากเสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทาการบันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน
และชื่องานลงในสมุดรับงาน
๕.๒ มอบหมายให้ หน.งาน ควบคุมช่างปฏิบตั ิงานซ่อมทาของเรื อแต่ละลา
๕.๓ ควบคุมดูแลการซ่อมทาและกากับการทางานของช่างที่ปฏิบตั ิงานที่เรื อ
๕.๔ หากมีขอ้ ขัดข้องในการซ่อมทาให้ประสานกับ กผป.ฯ , กซส.ฯ และแจ้งให้ หน.นายช่างทราบ
๕.๕ บันทึกอุปสรรค ข้อขัดข้องในการทางานลงในสมุดบันทึกประจาตัว
๕.๖ รวบรวมใบสัง่ งานที่งานแล้วเสร็ จที่ จนท.ทางเรื อลงนามรับงานแล้วส่งให้เสมียนธุรการ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
๕.๗ ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย จาก หน.นายช่าง
๖. เจ้าหน้าที่กระซับหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๖.๑ รับใบเบิกพัสดุจาก นายช่าง ทาการบันทึกเลขที่ฏีกา ชื่อเรื อ และชื่องานลงในสมุดรับใบเบิกพัสดุ
๖.๒ รับพัสดุจากคลังพัสดุ ฯ ตรวจสอบชนิด จานวนให้ถูกต้องตามใบเบิกพัสดุ
๖.๓ นาพัสดุที่ได้รับจากคลังพัสดุมาเก็บไว้ในกระซับ รง.ฯ พร้อมบันทึกลงบัตรควบคุมพัสดุ
๖.๔ จ่ายพัสดุให้กบั หน.งาน ที่เบิกพัสดุตามใบเบิกพัสดุ
๖.๕ ดูแลการจัดเก็บพัสดุในกระซับให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
๖.๖ ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก หน.นายช่าง นายช่าง และ หน.งาน
๗. หน.งาน (ช่างชั้น ๓) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๗.๑ รับใบสัง่ งานจาก หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งานและชื่องาน
ลงในสมุดรับงาน
๗.๒ ตรวจสอบงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่เรื อตามใบสัง่ งาน
๗.๓ ตรวจสอบพัสดุตามใบเบิกพัสดุ ถ้าไม่พอให้แจ้ง นายช่าง เพื่อเบิกพัสดุเพิ่มเติม
๗.๔ ทาแผนการซ่อมทาของงานแต่ละงาน ของเรื อแต่ละลาที่ควบคุม
๗.๕ จัดสรรช่างพร้อมกากับดูแลปฏิบตั ิงานซ่อมทาของเรื อแต่ละลา
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๗.๖ เขียนใบเบิกพัสดุที่ตอ้ งการในการซ่อมทาเพื่อเบิกพัสดุจากกระซับ รง.ฯ
๗.๗ หากมีขอ้ ขัดข้องให้แจ้งให้ หน.ช่าง ทราบเพื่อที่จะประสานกับ กผป.ฯ และ กซส.ฯ แก้ไข
๗.๘ บันทึกอุปสรรค ข้อขัดข้องในการทางานลงในสมุดบันทึกประจาตัว
๗.๙ เมื่องานแล้วเสร็ จนาใบสัง่ งานที่ จนท.ทางเรื อลงนามรับงานแล้วส่งให้ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
วิธีการทางานการทาแป๊กกิง้ ที่ใช้ กบั หน้ าแปลนมาตรฐาน
๑. การทาแบบที่จะตัดแป๊ กกิ้งมาตรฐาน
๑.๑ ทาแบบด้วยกระดาษแข็งโดยกาหนดเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกและเส้นผ่าศูนย์กลางโตใน
จากตารางหน้าแปลนมาตรฐานตามขนาดต่าง ๆ
๑.๒ เมื่อได้เส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกและเส้นผ่าศูนย์กลางโตใน นามาวาดแบบลงบนกระดาษ
แข็งโดยใช้วงเวียน
๑.๓ ใช้กรรไกรตัดตามแบบที่ได้วาดไว้บนกระดาษแข็งจนได้แบบที่ตอ้ งการ
๑.๔ นาแบบกระดาษแข็งส่ง รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) เพื่อทาแบบเหล็กด้วยเหล็กเบอร์ ๓๒
โดยการใช้เลื่อยฉลุ
๒. การตัดแป๊ กกิ้งยางมาตรฐาน
๒.๑ นาแบบเหล็กแผ่นที่ได้รับจาก รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) มาวางบนแผ่นยาง
๒.๒ วาดรู ปตามแบบแผ่นเหล็กลงบนแผ่นยาง
๒.๓ เจาะรู ดว้ ยปั้มตอกตามขนาดของรู สลัก
๒.๔ ใช้กรรไกรตัดตามแบบทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกและเส้นผ่าศูนย์กลางโตใน
๒.๕ ได้แป๊ กกิ้งยางมาตรฐานตามแบบ
๓. การตัดแป๊ กกิ้งมาตรฐานชนิดกระดาษขาว , กระดาษแดง , กระดาษดา และกระดาษดาชนิดมีไส้ลวด
๓.๑ การทาแบบปฏิบตั ิตาม ข้อ ๑.๑ – ๑.๔
๓.๒ นาแบบแผ่นเหล็กที่ได้รับจาก รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) มาวางบนแผ่นกระดาษที่ตอ้ งการตัด
๓.๓ วาดรู ปตามแบบแผ่นเหล็กลงบนกระดาษแป๊ กกิ้ง
๓.๔ เจาะรู ดว้ ยปั้มตอกตามขนาดของรู สลัก
๓.๕ การตัดวงกลมของเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอก และเส้นผ่าศูนย์กลางโตในด้วยสกัดเล็บหรื อ
ด้วยเครื่ องตัดแป๊ กกิ้งที่ตดั เป็ นวงกลม
๓.๖ ได้แป๊ กกิ้งกระดาษมาตรฐานตามแบบ
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วิธีการซ่ อมทาท่ อแก๊ สเสี ย
๑. วิธีการซ่ อมทาท่อแก๊สเสียที่ชารุดเป็ นบางส่ วน
๑.๑ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเรื อได้รับใบสัง่ งาน จาก หน.ช่าง
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานลงในสมุดรับงาน
๑.๒ ตรวจสอบขอบเขตของงานตามใบสัง่ งาน ไปดูงานซ่อมทาที่เรื อเพื่อกาหนดระยะเวลาในการซ่อม
ทาและผูกป้ ายกากับไว้ที่ท่อแก๊สเสีย ป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการ (กรล.๓๕๖ - ๐๕) หรื อป้ายกากับพัสดุ
ที่ใช้ราชการไม่ได้ (กรล.๓๕๖-๐๖) โดยมีการลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้นเรี ยบร้อยครบถ้วน
๑.๓ มอบหมายให้ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานในเรื อไปถอดรื้ อท่อแก๊สเสียออกจากระบบในเรื อต่อไป
๑.๔ ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานในเรื อที่ได้รับมอบหมายจาก หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายไปถอดรื้ อท่อแก๊สเสียออกจากระบบในเรื อดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๑.๔.๑ ถอดรื้ อท่อแก๊สเสียที่มีป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการได้ผกู ติดไว้โดยมีการลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้น
เรี ยบร้อยครบถ้วน สาหรับกรณี ถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๒ ถอดรื้ อท่อแก๊สเสียที่มีป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้ผกู ติดไว้โดยมีการลงข้อมูลไว้ในป้าย
นั้นเรี ยบร้อยครบถ้วนสาหรับกรณี ถอดรื้ อท่อแก๊สเสียเพื่อนาขึ้นมาซ่อมทาบน รง.ฯ
๑.๔.๓ จัดเตรี ยมประแจปากตาย ประแจแหวน เหล็กชะโด สกัด ค้อนหัวกลม ให้ถูกต้องตาม
ขนาดของสลักยึดหน้าแปลนท่อแก๊สเสียที่จะต้องถอดรื้ อออกจากระบบในเรื อ
๑.๔.๔ ก่อนที่จะถอดสลักยึดหน้าแปลนท่อแก๊สเสียให้ทาการผูกยึดท่อแก๊สเสียให้แน่นด้วยเชือก
ปลายเชือกเกี่ยวกับรอกผ่อนแรงที่คล้องเกี่ยวไว้กบั ที่มนั่ คงแข็งแรงป้องกันท่อแก๊สเสียหล่นอาจเกิดอันตราย
ได้ (ถ้าเป็ นท่อแก๊สเสียขนาดใหญ่) ในการถอดสลักยึดหน้าแปลนออกจะต้องปล่อยให้สลักสองตัวที่อยูต่ รง
ข้ามในแนวศูนย์กลางหน้าแปลนท่อแก๊สเสียไว้ที่เดิม ใช้ประแจแหวนหรื อประแจปากตายขนาดเท่าสลักทา
การถอดตัวออก หลังจากนั้นจึงคลายสลักสองตัวที่เหลือออกท่อแก๊สเสียก็จะหลุดออกจากระบบ ใช้รอก
ผ่อนแรงยกท่อแก๊สเสียวางที่พ้นื ห้องเครื่ อง
๑.๔.๕ ถ้าสลักยึดหน้าแปลนชารุ ดหรื อสึกกร่ อนมากไม่สามารถใช้ประแจแหวนหรื อประแจปากตาย
ถอดได้แจ้งให้ช่างแก๊สในชุดให้ใช้แก๊สตัดสลักยึดหน้าแปลนให้ขาดก่อนที่จะทาการตัดแจ้งให้
หน.ช่าง
กรอกแบบฟอร์มขอความร่ วมมือระมัดระวังเพลิงไหม้ขณะช่างปฏิบตั ิงานที่เรื อ (กรล.๓๕๖ -๐๒) แล้ว
นาไปให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อลงนามรับทราบและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าไฟขณะช่ างปฏิบตั ิงาน เมื่อท่อแก๊สเสียหลุด
ออกจากระบบใช้รอกผ่อนแรงยกท่อแก๊สเสียวางลงที่พ้นื ห้องเครื่ อง
๑.๔.๖ ประสานกับ รง.ช่างยก ฯ เคลื่อนย้ายท่อแก๊สเสียที่ถอดถอนออกจากระบบในเรื อขึ้นมาบน
รง.ฯ ตรวจสอบแผ่นป้ายที่ผกู ติดกับท่อแก๊สเสีย ถ้าป้ายที่ผกู ติดกับชิ้นงานเป็ นป้ายแสดงว่า
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ใช้ราชการได้ให้นาท่อแก๊สเสียนั้นไปวางในพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอการติดตั้งเข้าระบบ ถ้าป้ายผูกติดกับ
ท่อแก๊สเสียแสดงว่าใช้ราชการไม่ได้ให้นาท่อแก๊สเสียนั้นไปวางในพื้นที่รับงานซ่อมทาแจ้งให้ นายช่าง หรื อ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบเพื่อที่จะได้บนั ทึกลงในสมุดรับงานซ่อมทาบน รง.ฯ โดยผูส้ ่งมอบเป็ นผูล้ งนาม
พร้อมลง วัน / เดือน / ปี ที่ส่งชิ้นงาน
๑.๕ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ มอบหมายให้ช่างประกอบที่
ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ ไปนาท่อแก๊สเสียที่ผกู ป้ายของใช้ราชการไม่ได้ (กรล.๓๕๖ -๐๖) จากพื้นที่รับงาน
ซ่อมทาไปดาเนินการซ่อมทา เขียนใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ -๐๑) ให้ช่างประกอบที่
ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ ที่มีชื่ออยูใ่ นใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ไปรับพัสดุเพื่อ
ใช้ในการซ่อมทาต่อไป
๑.๖ ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานซ่อมทาชิ้นงานอยูบ่ น รง.ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ซ่อมทาท่อแก๊สเสีย
ดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๑.๖.๑ รับท่อแก๊สเสียที่ผกู ป้ายของใช้ราชการไม่ได้ (กรล.๓๕๖-๐๖) จากพื้นที่รับงานซ่อมทามา
ดาเนินการซ่อมทา โดยนามาจับแบบไว้บนพื้นที่ซ่อมทาชิ้นงาน รับใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ
(กรล.๓๕๖ - ๐๑) จาก หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
๑.๖.๒ นาใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ ไปเบิกพัสดุจากกระซับ รง.ฯ ลงนามรับพัสดุไปใช้
ในการซ่อมทา
๑.๖.๓ ถอดท่อแก๊สเสียออกจากแบบที่จบั เอาไว้ หมายตาแหน่งส่ วนที่ชารุ ดและต้องการเปลี่ยน
ใหม่บนท่อแก๊สเสียด้วยชอล์คหิน ให้ช่างแก๊สประจาที่บน รง.ฯ ใช้แก๊สตัดชิ้นงานที่ชารุ ดของท่อแก๊สเสีย
ออกตามที่หมายตาแหน่งไว้ วัดขนาดความกว้าง , ความยาว และความหนา นาแผ่นเหล็กใหม่ที่เบิกมาจาก
กระซับ รง.ฯ ที่มีความหนาเท่ากันไปตัดด้วยเครื่ องตัดแก๊สประจา รง.ฯ ให้ได้ขนาดกว้าง , ยาว เท่ากับ
ชิ้นงานที่ตดั ออกนาแผ่นเหล็กที่ตดั ใหม่บรรจุแทนของเดิมที่ชารุ ด ทาการเชื่อมเกาะป้องกันชิ้นงานหลุดแล้ว
ทาการเชื่อมประสานให้เรี ยบร้อยทุกด้าน
๑.๖.๔ นาท่อแก๊สเสียที่ซ่อมทาแล้วเสร็ จส่งให้ รง.ซ่อมหม้อน้ า ฯ (รง.๓๔๑) ทาการอัดน้ าตาม
เกณฑ์เพื่อตรวจสอบแนวเชื่อม เมื่อผ่านการอัดน้ าแล้วส่ง รง.ช่างสี ฯ ทาสีทนความร้อน เมื่อทาสีทนความ
ร้อนแล้วเสร็ จนาท่อแก๊สเสียกลับมาที่ รง.ฯ นาป้ายใช้ราชการได้ (กรล.๓๕๖-๐๕) โดยลงข้อมูลเรี ยบร้อย
ถูกต้องไปผูกติดกับท่อแก๊สเสีย
วางท่อแก๊สเสียในพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จ
แจ้งให้ หน.งาน
(ลูกจ้าง) หรื อผูร้ ับมอบหมายทราบและดาเนินการต่อไป
๑.๗ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานในเรื อ ได้รับแจ้งว่างานซ่อมทาท่อแก๊ส
เสียแล้วเสร็ จมอบหมายให้ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานในเรื อที่ถอดรื้ อท่อแก๊สเสียออกจากระบบในเรื อ รับ
ท่อแก๊สเสียออกจากพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จนาไปประกอบเข้าที่เดิมของระบบในเรื อ
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๑.๘ ช่างประกอบชุดปฏิบตั ิงานเรื อที่ได้รับมอบหมายรับท่อแก๊สเสียจากพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จ
โดยมีป้ายผูกติดไว้ลงข้อมูลไว้เรี ยบร้อยถูกต้องไปประกอบเข้าที่เดิมในเรื อ ดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๑.๘.๑ ประสานกับ รง.ช่างยก ฯ ให้เคลื่อนย้ายท่อแก๊สเสียที่ซ่อมทาแล้วเสร็ จจาก รง.ฯ ไปที่
เรื อโดยวางไว้ที่พน้ื ที่หอ้ งเครื่ องใกล้กบั บริ เวณที่จะประกอบท่อแก๊สเสียเข้ากับระบบในเรื อ
๑.๘.๒ ใช้รอกผ่อนแรงยกท่อแก๊สเสียประกอบเข้ากับระบบ สวมใส่แผ่นแป๊ กกิ้งระหว่างหน้า
แปลนทั้งสอง โดยใส่สลักยึดหน้าแปลนคู่แรกให้อยูต่ รงข้ามตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าแปลนทั้ง
สองกวดสลักให้แน่นพอสมควร ใส่สลักคู่ที่ ๒ ในลักษณะเดียวกันให้อยูใ่ นตาแหน่งตามแนวหน้าแปลน
เป็ นมุม ๙๐ องศา กับสลักคู่แรกแล้วกวดให้แน่นต่อจากนั้นใส่สลักที่เหลืออยูใ่ นลักษณะเดียวกันแล้วกวดให้
แน่นเมื่อใส่สลักยึดหน้าแปลนครบทุกตัวแล้วกวดเช็คสลักทุกตัวให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง
๑.๘.๓ เมื่อประกอบท่อแก๊สเสียเข้ากับระบบเรี ยบร้อย แก้เชือกที่ผกู ยึดท่อแก๊สเสียออก ถอด
รอกผ่อนแรงออกจากที่คล้องเกี่ยว
เก็บอุปกรณ์และสิ่งกีดขวางให้เรี ยบร้อยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อ
เดินเครื่ องเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล เมื่อไม่พบการรั่วไหลให้ทาการหุม้ ฉนวนทนความร้อนที่ได้เตรี ยมการ
ไว้ให้เรี ยบร้อย นาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อลงนามรับงาน
๑.๘.๔ ในกรณี เป็ นการถอดรื้ อท่อแก๊สเสียกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการประสานให้ประกอบท่อแก๊สเสียเข้าที่เดิม โดยนาท่อแก๊สเสียจากพื้นที่จดั วาง
ชิ้นงานเพื่อรอการติดตั้งเข้าระบบไปประกอบเข้าที่เดิมโดยปฏิบตั ิตามข้อ ๑.๘ ตามข้อย่อยข้อ ๑.๘.๑ ข้อ
๑.๘.๒ และข้อ ๑.๘.๓
๒. การทาท่ อแก๊สเสียใหม่ตามตัวอย่างที่ชารุด
๒.๑ ปฏิบตั ิตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ , ๑.๔ และข้อ ๑.๕
๒.๒ ชุดช่างที่ปฏิบตั ิงานซ่อมทาชิ้นงานอยูบ่ น รง.ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ซ่อมทาท่อแก๊สเสียใหม่
ดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๒.๒.๑ รับท่อแก๊สเสียที่ผกู ป้ายของใช้ราชการไม่ได้ (กรล.๓๕๖ - ๐๖) จากพื้นที่รับงานซ่อม
ทามาดาเนินการทาใหม่ตามตัวอย่าง
โดยนาท่อแก๊สเสียที่ชารุ ดมาจับแบบไว้บนพื้นที่ซ่อมทาชิ้นงาน
เพื่อที่จะสร้างท่อแก๊สเสียใหม่ตามตัวอย่าง รับใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) จาก
หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
๒.๒.๒ นาใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ ไปเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ ลงนามรับพัสดุ
ไปใช้ในการซ่อมทา
๒.๒.๓ ถอดท่อแก๊สเสียออกจากแบบที่จบั ไว้ แจ้งให้ช่างแก๊สประจา รง.ฯ ทาการเลาะหน้า
แปลนออกจากท่อแก๊สเสียด้วยเครื่ องตัดแก๊สประจา รง.ฯ วัดขนาดของท่อแก๊สเสีย (ความหนา ,
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O โตนอก , O โตใน , และความยาวของท่อ) ส่งหน้าแปลนให้ช่างประจาที่ทาการตัดหน้าแปลนให้
ใหม่ดว้ ยเครื่ องตัดหน้าแปลนอัตโนมัติ (ไฟฟ้า – แก๊ส) นาท่อที่มีขนาดเท่ากันมาตัดด้วยเครื่ องเลื่อยไฮโดรลิค
ประจา รง.ฯ ให้เท่ากับของเดิม
๒.๒.๔ ช่างประจาเครื่ องตัดหน้าแปลนอัตโนมัติ (ไฟฟ้า – แก๊ส) รับหน้าแปลนตัวอย่าง วัด
เส้นผ่าศูนย์กลางโตนอก และเส้นผ่าศูนย์กลางโตใน ให้ รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) ทาแบบด้วยแผ่นเหล็ก
เบอร์ ๓๒ รับแบบจาก รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) มาติดไว้บริ เวณที่ติดแบบของเครื่ องตัดหน้าแปลน
อัตโนมัติ (ไฟฟ้า –แก๊ส) นาแผ่นเหล็กที่มีความหนาเท่ากับหน้าแปลนที่ได้รับมาทาการตัดหน้าแปลนด้วย
เครื่ องตัดหน้าแปลนอัตโนมัติ (ไฟฟ้า – แก๊ส) เมื่อได้หน้าแปลนตามต้องการแล้วทาการปรับแต่งหน้า
แปลนให้เรี ยบร้อย นาหน้าแปลนที่ตดั ใหม่พร้อมหน้าแปลนตัวอย่างนาส่ง รง.เครื่ องกล (รง.๓๓๑) เพื่อ
ดาเนินการต่อไปตามตัวอย่างที่นาส่ง
๒.๒.๕ รับหน้าแปลนจาก รง.เครื่ องกล (รง.๓๓๑) ที่ดาเนินการแล้วเสร็ จตามตัวอย่างที่นาส่ง
มาประกอบเข้ากับแบบที่จบั ไว้ นาท่อที่ตดั เตรี ยมไว้มาเชื่อมเกาะเป็ นจุดๆ กับหน้าแปลนที่จบั แบบเพื่อให้
ท่อแก๊สเสียติดกับหน้าแปลนทั้งสองด้าน
ถอดท่อแก๊สเสียที่ทาการเชื่อมเกาะแล้วออกจากแบบมาเชื่อม
ประสานรอบหน้าแปลนทั้งสองด้านให้เรี ยบร้อยด้วยเครื่ องประสานไฟฟ้า
๒.๒.๖ นาท่อแก๊สเสียที่ทาใหม่แล้วเสร็ จส่ง รง.ซ่อมหม้อน้ า (รง.๓๔๑) ทาการอัดน้ าตาม
เกณฑ์เพื่อตรวจสอบแนวเชื่อมเมื่อผ่านการอัดน้ าแล้ว ส่ง รง.ช่างสี ฯ ทาสีทนความร้อน เมื่อทาสีทนความ
ร้อนแล้วเสร็ จนาท่อแก๊สเสียกลับมาที่ รง.ฯ นาป้ายใช้ราชการได้ (กรล.๓๕๖-๐๕) โดยลงข้อมูลเรี ยบร้อย
ถูกต้องไปผูกติดกับท่อแก๊สเสีย วางท่อแก๊สเสียในพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จ แจ้งให้ หน.งาน(ลูกจ้าง)
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบและดาเนินการต่อไป
๒.๒.๗ ในกรณี ที่ท่อแก๊สเสียมีขนาดโตกว่า ๘ นิ้ว ให้ปฏิบตั ิตามข้อ ๒.๒ ข้อย่อยที่ ๒.๒.๑
และข้อ ๒.๒.๒ ถอดท่อแก๊สเสียออกจากแบบที่จบั ไว้ แจ้งให้ช่างแก๊สประจา รง.ฯ ทาการเลาะหน้า
แปลนออกจากท่อแก๊สเสียด้วยเครื่ องตัดแก๊สประจา รง.ฯ
ส่งตัวอย่างท่อแก๊สเสียให้ รง.โลหะแผ่น
(รง.๓๑๗) ทาการม้วนท่อและทาท่อแก๊สเสียใหม่ให้เท่าของเดิมตามตัวอย่างที่นาส่ง
๒.๒.๘ ปฏิบตั ิตามข้อ ๒.๒ ข้อย่อยที่ ๒.๒.๔ รับหน้าแปลนจาก รง.เครื่ องกล(รง.๓๓๑)
ที่ดาเนินการแล้วเสร็ จตามตัวอย่างที่นาส่งมาประกอบกับแบบที่จบั ไว้
๒.๒.๙ รับท่อแก๊สเสียที่ทาใหม่แล้วเสร็ จตามตัวอย่างจาก รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) มาวาง
บนแบบที่จบั ไว้ทาการเชื่อมเกาะเป็ นจุดๆ กับหน้าแปลน เพื่อให้ท่อแก๊สเสียติดกับหน้าแปลนทั้งสองด้าน
ถอดท่อแก๊สเสียที่ทาการเชื่อมเกาะแล้วออกจากแบบมาเชื่อมประสานรอบหน้าแปลนทั้งสองให้เรี ยบร้อยด้วย
เครื่ องประสานไฟฟ้าประจา รง.ฯ แล้วปฏิบตั ิตามข้อ ๒.๒ ข้อย่อยที่ ๒.๒.๖
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๒.๓ ช่างประกอบชุดปฏิบตั ิงานเรื อที่ได้รับมอบหมายรับท่อแก๊สเสียจากพื้นที่ส่งงานซ่อมทาแล้วเสร็ จ
โดยมีแผ่นผูกติดไว้ลงข้อมูลไว้เรี ยบร้อยถูกต้องไปประกอบเข้าที่เดิมในเรื อ แล้วปฏิบตั ิตามข้อ ๑.๘ ข้อย่อย
ที่ ๑.๘.๑ , ๑.๘.๒ , ๑.๘.๓ และข้อย่อย ๑.๘.๔
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วิธีการหุ้มฉนวนท่ อทางต่ าง ๆ
๑. วิธีการหุ้มฉนวนท่อแก๊สเสีย
๑.๑ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ ได้รับใบสัง่ งานจาก หน.ช่าง
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทาการบันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานลงในสมุดรับงาน
๑.๒ ตรวจสอบรายละเอียดของใบสัง่ งานในส่วนที่ตอ้ งดาเนินการ การหุม้ ฉนวนท่อแก๊สเสีย
๑.๓ ตรวจสอบพัสดุที่จะใช้ในการหุม้ ฉนวนท่อแก๊สเสียตามใบเบิกพัสดุ
๑.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูบ่ น รง.ฯ เขียนใบเบิกพัสดุออกจาก
กระซับ รง.ฯ ตามแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ตามใบเบิกพัสดุมอบหมายให้ช่างประจาที่บน รง.ฯ ที่มี
ชื่อปรากฏอยูใ่ นใบเบิกพัสดุ ตามแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ไปรับพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ เพื่อ
นาไปปฏิบตั ิงาน
๑.๕ ส่งท่อแก๊สเสียให้ รง.ช่างสี ฯ (รง.๓๗๑) ทาสีทนความร้อนท่อแก๊สเสียก่อนการหุม้ ฉนวนทน
ความร้อน (ROCK WOOL)
๑.๖ การตัดฉนวนทนความร้อน (ROCK WOOL) เพื่อหุม้ ท่อแก๊สเสีย โดยวัดเส้นรอบวงของ
ท่อแก๊สเสีย บวกด้วย ๒ เท่าของความหนาแผ่นฉนวนทนความร้อน (ROCK WOOL) จะได้ความ
ยาว ส่วนความกว้างให้ตดั เท่ากับความกว้างของท่อแก๊สเสีย
๑.๗ คลี่ฉนวนทนความร้อน (ROCK WOOL) ออกโดยการนาความยาวและความกว้างมาทาบ
บนฉนวนทนความร้อน (ROCK WOOL) แล้วเขียนขนาดลงไปทาการตัดด้วยคัดเตอร์
(CUTTER) และคีมตัดลวดตามขนาดที่ขีดเอาไว้
๑.๘ นาแผ่นฉนวนทนความร้อน (ROCK WOOL) ที่ตดั เอาไว้มาหุม้ ท่อโดยมีลวดตาข่ายติดกับ
ฉนวนทนความร้อน (ROCK WOOL) มาหุม้ ท่อแก๊สเสียโดยรอบแล้วใช้ลวดทองแดง เบอร์ ๑๖
ผูกยึดระหว่างปลายตาข่ายของรอยต่อให้ติดกัน
๑.๙ นาผ้าฉนวนใยแก้วทนความร้อนหุม้ ทับฉนวนทนความร้อน (ROCK WOOL) พับปลายที่
ชนกันเข้าไปประมาณด้านละ ๑ นิ้ว เพื่อป้องกันการแตกขอบเมื่อเวลาเย็บใช้ลวดทองแดง เบอร์ ๒๔ เย็บ
ขอบผ้าฉนวนใยแก้วทนความร้อนให้ติดกันให้แน่น
๑.๑๐ ในส่วนที่เป็ นหน้าแปลนกลมที่ออกจากเครื่ องและหน้าแปลนของท่อแก๊สเสียให้ดาเนินการดังนี้
๑.๑๑ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกและโตในของหน้าแปลนของท่อแก๊สเสีย เมื่อได้ขนาดแล้วนามาหัก
กันจะได้ความกว้างของหน้าแปลนท่อแก๊สเสีย นาความยาว O โตนอก และความกว้าง ( O โตนอก O โตใน) มาวัดลงบนฉนวนทนความร้อน (ROCK WOOL)
ตัดฉนวนทนความร้อน
(ROCK WOOL) ด้วย CUTTER และคีมตามขนาดที่ขีดเอาไว้
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๑.๑๒ นาฉนวนทนความร้อน (ROCK WOOL) ที่ตดั ไว้มาห่อหุม้ ด้วยผ้าฉนวนใยแก้วทน
ความร้อนใช้ลวดทองแดง เบอร์ ๒๔ เย็บให้เรี ยบร้อยนาไปหุม้ หน้าแปลนท่อแก๊สเสียออกจากเครื่ องแล้วเย็บ
ด้วยลวดทองแดง เบอร์ ๒๔ เย็บติดกับฉนวนทนความร้อนของท่อแก๊สเสีย
๑.๑๓ นาใบสัง่ งานให้ จนท.ทางเรื อหรื อ รง.แม่งานลงนาม (ปิ ดใบสัง่ งาน)
๒. วิธีการหุ้มฉนวนท่ อนา้ เย็น (CHILLER)
๒.๑ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานเรื อรับใบสัง่ งานจาก หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานลงในสมุดรับงาน
๒.๒ ตรวจสอบรายละเอียดของใบสัง่ งานและไปดูงานที่ตอ้ งดาเนินการเกี่ยวกับการหุม้ ฉนวนท่อน้ าเย็น
(CHILLER) ที่เรื อ
๒.๓ ตรวจสอบพัสดุที่จะใช้ในการหุม้ ฉนวนท่อน้ าเย็น (CHILLER) ตามใบเบิกพัสดุ
๒.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานในเรื อเขียนใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ
รง.ฯ ตามแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ตามใบเบิกพัสดุ มอบหมายให้ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานที่เรื อที่มี
ชื่ออยูใ่ นใบเบิกพัสดุ ตามแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ไปรับพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ เพื่อนาไป
ปฏิบตั ิงานที่เรื อ
๒.๕ หยุดระบบปรับอากาศ
๒.๖ ตรวจสภาพท่อน้ าเย็น (CHILLER) ถ้าชารุ ดให้ดาเนินการซ่อมทาท่อให้เรี ยบร้อย
๒.๗ ถ้าท่ออยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยใช้ราชการได้ ให้ทาสีท่อน้ าเย็น
๒.๘ เช็ดทาความสะอาดท่อน้ าเย็น (CHILLER) ให้สะอาดและแห้งสนิท
๒.๙ นาฉนวน CLOSED CELL ชนิดเส้นกลมตัดความยาวให้เท่ากับท่อน้ าเย็นที่จะทาการหุม้ ฉนวน
ผ่าฉนวน CLOSED CELL ตลอดความยาวก่อนนาไปหุม้ ท่อน้ าเย็น (CHILLER)
๒.๑๐ ทากาวยางที่ท่อน้ าเย็น (CHILLER) และที่ฉนวน CLOSED CILL ให้ทวั่ ทิ้งไว้ประมาณ ๕ นาที
๒.๑๑ นาฉนวน CLOSED CEEL มาห่อหุม้ ท่อน้ าเย็น (CHILLER) ให้สนิท เพื่อป้องกันอากาศสัมผัส
กับท่อน้ าเย็นทาให้เกิดการกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ า (CONDENSE)
๒.๑๒ ใช้ AERO TAPE ปิ ดทับรอยต่อของฉนวน CLOSED CELL ให้เรี ยบร้อย
๒.๑๓ ให้ จนท.ทางเรื อเดินระบบเพื่อตรวจสอบการกลัน่ ตัวของน้ าระบบน้ าเย็น (CONDENSE)
๒.๑๔ เมื่อเรี ยบร้อยนาใบสัง่ งานให้ จนท.ทางเรื อ หรื อ รง.แม่งานลงนามปิ ดใบสัง่ งาน
๓. การหุ้มฉนวนท่ อไอนา้
๓.๑ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเรื อรับใบสัง่ งานจาก หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานลงในสมุดรับงาน
๓.๒ ตรวจสอบรายละเอียดของใบสัง่ งานและไปดูงานที่ตอ้ งดาเนินการเกี่ยวกับการหุม้ ฉนวนท่อไอน้ า
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๓.๓ ตรวจสอบพัสดุที่จะใช้ในการหุม้ ฉนวนท่อไอน้ าตามใบเบิกพัสดุ
๓.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานในเรื อเขียนใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ
รง.ฯ ตามแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖ -๐๑) ตามใบเบิกพัสดุมอบหมายให้ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานที่เรื อที่มีชื่อ
อยูใ่ นใบเบิกพัสดุ ตามแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ไปรับพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ เพื่อนาไปปฏิบตั ิงามที่เรื อ
๓.๕ ตรวจสอบท่อไอที่จะทาการหุม้ ฉนวนต้องอยูใ่ นสภาพใช้ราชการได้ไม่มกี ารรั่วไหล
๓.๖ ปิ ดไอน้ าเข้าระบบท่อที่จะทาการหุม้ ฉนวน
๓.๗ ตรวจสอบสภาพท่อไอน้ าถ้าชารุ ดให้ดาเนินการซ่อมทาท่อให้เรี ยบร้อย
๓.๘ ถ้าท่ออยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยใช้ราชการได้ให้ทาสีทนความร้อนท่อทางที่จะทาการหุม้ ฉนวน
๓.๙ ใช้ฉนวนกันความร้อนห่อหุม้ ท่อไอน้ า
๓.๑๐ ใช้ผา้ ใบฉนวนใยแก้วหุม้ ทับท่อฉนวนกันความร้อนแล้วเย็บให้ติดกันด้วยลวดทองแดง เบอร์ ๒๔
๓.๑๑ เมื่อพันผ้าใบใยแก้วเรี ยบร้อยให้ทางเรื อทาสีทนความร้อนที่ผา้ ใบฉนวนใยแก้วด้านนอก
๓.๑๒ ให้ จนท.ทางเรื อเปิ ดไอน้ าเข้าระบบเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล
๓.๑๓ หากไม่มีขอ้ ขัดข้องให้นาใบสัง่ งานให้ จนท.ทางเรื อลงนามปิ ดใบสัง่ งาน
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วิธีการซ่ อมทาเครื่ องสุ ขภัณฑ์
๑. วิธีการถอดถอน / เปลีย่ น ติดตั้งโถส้ วมและอุปกรณ์ประกอบ
๑.๑ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเรื อได้รับใบสัง่ งาน
จาก หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องานลงในสมุดรับงาน
๑.๒ ตรวจสอบขอบเขตของงานตามใบสัง่ งาน
ไปดูงานซ่อมทาที่เรื อเพื่อกาหนด
ระยะเวลาในการซ่อมทาและผูกป้ายกากับไว้ที่ชิ้นงานป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการได้ (กรล.๓๕๖-๐๕) หรื อ
ป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้ (กรล.๓๕๖ - ๐๖) โดยมีการลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้นเรี ยบร้อยครบถ้วน
๑.๓ มอบหมายให้ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานในเรื อไปถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบ
ในเรื อต่อไป
๑.๔ ช่างประกอบชุดที่ปฏิบตั ิงานเรื อที่ได้รับมอบหมายจาก หน.งาน(ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายไปถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบในเรื อดาเนินการปฏิบตั ิดงั นี้
๑.๔.๑ ถอดรื้ อเฉพาะชิ้นงานที่มีป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการได้ผกู ติดไว้โดยมีการ
ลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้นเรี ยบร้อยครบถ้วน
สาหรับกรณี ที่ถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๒ ถอดรื้ อเฉพาะชิ้นงานที่มีป้ายกากับพัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้ผกู ติดไว้โดยมี
การลงข้อมูลไว้ในป้ายนั้นเรี ยบร้อยครบถ้วน สาหรับกรณีที่ถอดรื้ อชิ้นงานเพื่อซ่อมทาหรื อเปลี่ยนใหม่
๑.๔.๓ ทุกครั้งก่อนทาการถอดรื้ อชิ้นงานออกจากระบบในเรื อต้องทาการปิ ดลิ้น
ที่จะส่งผ่านของไหลไปยังชิ้นงานที่จะถอดถอนให้สนิทเสี ยก่อนแล้วผูกป้าย “ห้ามเปิ ดลิ้น” ไว้ที่ตวั ลิ้น
๑.๔.๔ จัดเตรี ยมประแจจับท่อ , ประแจปากตาก , ประแจแหวน แค๊พ
(CAPS) หรื อปลัก๊ (PLUGS) ให้ถูกต้องกับชิ้นงานที่จะต้องถอดรื้ อออกจากระบบ
๑.๔.๕ การถอดรื้ อถอนโถส้วม ถอดฝารองนัง่ พร้อมฝาปิ ดโถถส้วมออกจากโถ
ส้วมโดยใช้ประแจปากตายหรื อประแจแหวนคลายสลักยึดออก ถอดข้อต่อ (UNION) หรื อหน้าแปลน
ท่อทางน้ าเข้าชาระล้างโถส้วมออกด้วยประแจจับท่อ , ประแจแหวนหรื อประแจปากตาย ถอด FLASH
VALVE หรื อ BALL VALVE ที่ใช้กดหรื อเปิ ด / ปิ ด น้ าเข้าชาระล้างออก ถอดท่อทางน้ าเข้า
โถส้วมออกด้วยประแจจับท่อ
๑.๔.๖ ประสานกับ รง.๓๖๕ ให้มากระเทาะปูนยึดฐานส้วมออก เมื่อกระเทาะ
ปูนออกเรี ยบร้อยยกโถส้วมออก นาโถส้วมขึ้นมาบน รง.ฯ ตรวจสอบแผ่นป้ายที่ติดกับโถส้วม ถ้าป้ายผูก
ติดแสดงว่าใช้ราชการได้ให้นาโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ประกอบนั้นไปวางในพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอการ
ติดตั้งเข้าระบบ ถ้าป้ายชิ้นงานนั้นแสดงว่าใช้ราชการไม่ได้ แจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายทราบ
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๑.๔.๗ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับแจ้งจากช่าง
ประกอบที่ปฏิบตั ิงานในเรื อว่าโถส้วมและหรื ออุปกรณ์ประกอบชารุ ดใช้ราชการไม่ได้ให้เขียนใบเบิกพัสดุ
ออกจาก
กระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ตามใบเบิกพัสดุมอบให้ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานอยูแ่ ละมีชื่ออยูใ่ นใบ
เบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ไปเบิก / รับพัสดุเพื่อทาการเปลี่ยนต่อไป
๑.๔.๘ ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานนาใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.
๓๕๖ - ๐๑) นาไปเบิกพัสดุจากกระซับ รง.ฯ ลงนามรับพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ ไปเปลี่ยนทดแทน
ของเดิมที่ชารุ ด
๑.๔.๙ การประกอบติดตั้งโถส้วม ประสาน รง.๓๖๕ ทาการติดตั้งฐานรับโถ
ส้วม เมื่อฐานรับโถส้วมแล้วเสร็ จวางโถส้วมไว้บนฐานแล้วเทปูนทับฐานโถส้วม ประกอบท่อทางน้ าเข้า
ชาระล้างโถส้วมเข้าระบบด้วยประแจจับท่อ ประกอบ FLASH VALVE หรื อ BALL
VALVE ที่ใช้กดหรื อเปิ ด / ปิ ด น้ าชาระล้างเข้าระบบ ประกอบข้อต่อ (UNION) หรื อหน้า
แปลนน้ าเข้าชาระล้างโถส้วมด้วยประแจจับท่อ , ประแจแหวนหรื อประแจปากตาย ประกอบฝารองนัง่
พร้อมฝาปิ ดเข้ากับโถส้วมและกวดสลักสลักยึดด้วยประแจแหวนหรื อประแจปากตาย เปิ ดลิ้นที่ปิดไว้ก่อน
การรื้ อถอนโถส้วมให้อยูใ่ นตาแหน่ง”เปิ ด” เมื่อแล้วเสร็ จแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อเดินระบบร่ วมกัน
ตรวจสอบการรั่วไหล เมื่อผ่านการตรวจสอบร่ วมกับเจ้าหน้าที่ทางเรื อแล้วนาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อ
ลงนามรับงาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
๑.๔.๑๐ ในกรณี ถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับการประสานให้ประกอบเข้าที่เดิมนาโถส้วมพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอ
การติดตั้งไปประกอบเข้าที่เดิมโดยปฏิบตั ิตามข้อ ๑.๔ ข้อย่อยที่ ๑.๔.๙
๒. วิธีการถอดถอน / เปลีย่ น ติดตั้งโถปัสสาวะและอุปกรณ์ประกอบ
๒.๑ ปฏิบตั ิตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ และ ๑.๔ (ข้อย่อย ๑.๔.๑ ถึงข้อ ๑.๔.๔)
๒.๒ การถอดถอนรื้ อโถปัสสาวะ ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานเรื อที่ได้รับมอบหมายจาก
หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ถอดถอนรื้ อโถปัสสาวะทาการถอดข้อต่อ (UNION)
หรื อหน้าแปลนท่อทางน้ าเข้าชาระล้างโถปัสสาวะด้วยประแจจับท่อ
ประแจแหวนหรื อประแจปากตาย
ถอดท่อทางน้ าเข้าชาระล้างโถปัสสาวะด้วยประแจจับท่อถอด FLASH VALVE หรื อ BALL
VALVE ที่ใช้กดหรื อเปิ ด / ปิ ด น้ าเข้าชาระล้างโถปัสสาวะออกจากที่แขวน ตรวจสอบที่แขวนโถ
ปัสสาวะถ้าชารุ ดประสานกับ รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) ซ่อมทาให้ใช้ราชการได้
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ขั้นตอนการดาเนินการ ของ รง.ช่ างท่ อ กรล.อจปร.อร.
๒.๓ ตรวจสอบแผ่นป้ายที่ติดกับโถปัสสาวะ ถ้าป้ายผูกติดแสดงว่าใช้ราชการได้ให้นา
โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ประกอบนั้นไปวางไว้ในพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอการติดตั้งเข้าระบบ ถ้าป้าย
ชิ้นงานนั้นแสดงว่าใช้ราชการไม่ได้ แจ้ง หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
๒.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับแจ้งจากช่างประกอบที่
ปฏิบตั ิงานอยูว่ ่าโถปัสสาวะและอุปกรณ์ประกอบชารุ ดใช้ราชการไม่ได้ให้เขียนใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ
รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ตามใบเบิกพัสดุมอบให้ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานอยูแ่ ละมีชื่ออยูใ่ นใบเบิกพัสดุ
ออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ไปเบิก / รับพัสดุเพื่อทาการเปลี่ยนต่อไป
๒.๕ ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานอยูน่ าใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖๐๑) ไปเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ ลงนามรับพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ นาไปเปลี่ยนทดแทนของเดิม
ที่ชารุ ด
๒.๖ การประกอบติดตั้งโถปัสสาวะ ก่อนติดตั้งโถปัสสาวะตรวจที่แขวนโถปัสสาวะ
ให้อยูใ่ นสภาพมัน่ คงแข็งแรง ยกโถปัสสาวะแขวนเข้าที่ให้เรี ยบร้อย ประกอบท่อน้ าทิ้งไซฟรอนหรื อท่อ
รู ปตัว S เข้าที่ใต้โถปัสสาวะ ประกอบ FLASH VALVE หรื อ BALL VALVE ที่ใช้
กดหรื อเปิ ด / ปิ ด น้ าเข้าชาระล้างโถปัสสาวะ ประกอบท่อทางน้ าเข้าชาระล้างโถปัสสาวะด้วยประแจจับ
แป๊ บ ประกอบข้อต่อ (UNION) หรื อหน้าแปลนท่อทางน้ าเข้าชาระล้างโถปัสสาวะด้วยประแจจับท่อ
ประแจแหวนหรื อประแจปากตาย
๒.๗ เปิ ดลิ้นที่ปิดไว้ก่อนการรื้ อถอนโถปัสสาวะให้อยูใ่ นตาแหน่ง “เปิ ด” เมื่อแล้วเสร็ จ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อเดินระบบร่ วมกันตรวจสอบการรั่วไหล
เมื่อผ่านการตรวจสอบร่ วมกับเจ้าหน้าที่
ทางเรื อแล้วนาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อลงนามรังาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
๒.๘ ในกรณี ถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
ได้รับการประสานให้ประกอบเข้าที่เดิมนาโถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอ
การติดตั้งไปประกอบเข้าที่เดิมโดยปฏิบตั ิตามข้อ ๒.๖ และข้อ ๒.๗
๓. วิธีการถอดถอน / เปลีย่ น ติดตั้งอ่างล้างหน้ าและอุปกรณ์ประกอบ
๓.๑ ปฏิบตั ิตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ และ ๑.๔ (ข้อย่อย ๑.๔.๑ ถึงข้อ ๑.๔.๔)
๓.๒ การถอดถอนรื้ ออ่างล้างหน้า ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานเรื อที่ได้รับมอบหมายจาก
หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทาการถอดสายน้ าออกจากระบบและก๊อกน้ าด้วยประแจแหวน
หรื อประแจปากตาย ถอดก๊อกน้ าออกจากอ่างล้างหน้าด้วยประแจแหวนหรื อประแจปากตาย ถอดท่อน้ าทิ้ง
ใต้อ่างล้างหน้าออกจากสะดืออ่าง ยกอ่างล้างหน้าออกจากที่รับอ่างล้างหน้าตรวจสอบที่รับอ่างล้างหน้าถ้า
ชารุ ดประสานกับ รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) ซ่อมทาให้ใช้ราชการได้
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ขั้นตอนการดาเนินการ ของ รง.ช่ างท่ อ กรล.อจปร.อร.
๓.๓ ตรวจสอบแผ่นป้ายที่ติดกับอ่างล้างหน้า ถ้าผูกป้ายแสดงว่าใช้ราชการได้ให้นา
อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบนั้นไปวางในพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอการติดตั้งเข้าระบบ ถ้าป้ายผูก
ชิ้นงานแสดงว่าใช้ราชการไม่ได้ แจ้ง หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบและดาเนินการต่อไป
๓.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เมื่อได้รับแจ้งจากช่างประกอบที่
ปฏิบตั ิงานอยูว่ ่าอ่างล้างหน้า และ/หรื ออุปกรณ์ประกอบชารุ ดใช้ราชการไม่ได้ ให้เขียนใบเบิกพัสดุออก
จากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖-๐๑) ตามใบเบิกพัสดุมอบหมายให้ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานอยูแ่ ละมีชื่ออยู่
ในใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ไปเบิก / รับพัสดุ เพื่อทาการเปลี่ยนต่อไป
๓.๕ ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานอยูน่ าใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑)
ไปเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ ลงนามรับพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ นาไปเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชารุ ด
๓.๖ การประกอบติดตั้งอ่างล้างหน้า ก่อนการติดตั้งอ่างล้างหน้าตรวจสอบที่รับอ่างล้าง
หน้าให้อยูใ่ นสภาพมัน่ คงแข็งแรง ยกอ่างล้างหน้ามาวางบนที่รับอ่างล้างหน้า ประกอบที่น้ าทิ้งใต้อ่างล้าง
หน้าเข้ากับสะดืออ่างล้างหน้า
ประกอบก๊อกน้ าเข้ากับอ่างล้างหน้าด้วยประแจแหวนหรื อประแจปากตาย
ประกอบสายน้ าเข้าก๊อกน้ าอ่างล้างหน้าและระบบด้วยประแจปากตาย
๓.๗ เปิ ดลิ้นที่ปิดไว้ก่อนการรื้ อถอนอ่างล้างหน้าให้อยูใ่ นตาแหน่ง”เปิ ด” เมื่อแล้วเสร็ จ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อเดินระบบร่ วมกันตรวจสอบการรั่วไหล
เมื่อผ่านการตรวจสอบร่ วมกับเจ้าหน้าที่
ทางเรื อแล้ว นาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อลงนามรับงาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
๓.๘ ในกรณี ถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
ได้รับการประสานให้ประกอบเข้าที่เดิมนาอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอ
การติดตั้งไปประกอบเข้าที่เดิมโดยปฏิบตั ิตามข้อ ๓.๖ และข้อ ๓.๗
๔. วิธีการถอดถอน / เปลีย่ นติดตั้งฝักบัวอาบนา้ และอุปกรณ์ประกอบ
๔.๑ ปฏิบตั ิตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ และ ๑.๔ ข้อย่อย ๑.๔.๑ – ๑.๔.๔
๔.๒ การถอดถอนรื้ อฝักบัวอาบน้ าช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานเรื อที่ได้รับมอบหมายจาก
หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ถอดข้อต่อ (UNION) หรื อหน้าแปลนท่อน้ าเข้าฝักบัว
อาบน้ า ด้วยประแจจับท่อ ประแจแหวนหรื อประแจปากตาย ถอดลิ้นน้ าเปิ ด / ปิ ด ฝักบัวอาบน้ า ถอด
ก้านฝักบัวอาบน้ าออกจากลิ้น ถอดตัวฝักบัวอาบน้ าออกจากก้านฝักบัวอาบน้ า ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ
ต่าง ๆ ถ้าชารุ ดให้ซ่อมทาหรื อเปลี่ยนใหม่
๔.๓ ตรวจสอบแผ่นป้ายที่ผกู ติดกับฝักบัวอาบน้ า ถ้าป้ ายผูกติดแสดงว่าใช้ราชการได้
ให้นาฝักบัวอาบน้ าพร้อมอุปกรณ์ประกอบนั้นไปวางในพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อรอการติดตั้งเข้าระบบ ถ้า
ป้ายชิ้นงานแสดงว่าใช้ราชการไม่ได้แจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบและ
ดาเนินการต่อไป
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ขั้นตอนการดาเนินการ ของ รง.ช่ างท่ อ กรล.อจปร.อร.
๔.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายเมือ่ ได้รับแจ้งจากช่างประกอบที่
ปฏิบตั ิงานอยูว่ ่าฝักบัวอาบน้ าหรื ออุปกรณ์ประกอบชารุ ดใช้ราชการไม่ได้
ให้เขียนใบเบิกพัสดุออกจาก
กระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ตามใบเบิกพัสดุ มอบหมายให้ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานอยูแ่ ละมีชื่ออยู่
ในใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖-๐๑) ไปเบิก / รับพัสดุ เพื่อทาการเปลี่ยนต่อไป
๔.๕ ช่างประกอบที่ปฏิบตั ิงานอยู่ นาใบเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ (กรล.๓๕๖๐๑) ไปเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ ลงนามรับพัสดุออกจากกระซับ รง.ฯ นาไปเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชารุ ด
๔.๖ การประกอบติดตั้งฝักบัวอาบน้ า นาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของฝักบัวอาบน้ าใหม่หรื อ
ซ่อมทาแล้วเสร็ จมาประกอบ
โดยประกอบตัวฝักบัวอาบน้ าเข้ากับก้านฝักบัวอาบน้ าประกอบก้านฝักบัว
อาบน้ าเข้ากับลิ้นเปิ ด / ปิ ด ฝักบัวอาบน้ าด้วยประแจจับท่อ ประแจแหวนหรื อประแจปากตาย ประกอบลิ้น
น้ าเปิ ด / ปิ ด ฝักบัวอาบน้ าเข้ากับท่อน้ าเข้าฝักบัวอาบน้ าด้วยประแจจับท่อ ประแจแหวนหรื อประแจปาก
ตาย ประกอบข้อต่อ (UNION) หรื อหน้าแปลนท่อน้ าฝักบัวอาบน้ าเข้ากับระบบ โดยใช้ประแจจับ
ท่อ ประแจแหวนหรื อประแจปากตาย
๔.๗ เปิ ดลิ้นที่ปิดไว้ก่อนการรื้ อถอนฝักบัวอาบน้ าให้อยูใ่ นตาแหน่งเปิ ด เมื่อแล้วเสร็ จ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อเดินระบบเพื่อตรวจสบการรั่วไหล เมื่อผ่านการตรวจสอบร่ วมกับเจ้าหน้าที่ทางเรื อ
แล้วนาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อลงนามรับงาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
๔.๘ ในกรณี ถอดรื้ อกีดขวางเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
ได้รับการประสานให้ประกอบเข้าที่เดิม นาฝักบัวอาบน้ าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากพื้นที่จดั วางชิ้นงานเพื่อ
รอการติดตั้งไปประกอบเข้าที่เดิมโดยปฏิบตั ิตามข้อ ๔.๖ และข้อ ๔.๗
ขั้นตอนการทาหน้ าแปลนมาตรฐาน
๑. เจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.อจปร.อร. นาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุส่งให้ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ หากถูกต้องส่งให้เสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายดาเนินการต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องนาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุส่งคืนกลับให้นายทหารแผนงาน
กรล.อจปร.อร. ประสานกับ กผป.อจปร.อร. แก้ไขให้ถูกต้อง
๒. เสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๒.๑ รับใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุจากเจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.อจปร.อร.
๒.๒ บันทึกหมายเลขใบสัง่ งานและชื่องานลงในสมุดรับงาน
๒.๓ จัดลาดับที่ของใบสัง่ งาน ที่ รง.ช่างท่อ กรล.อจปร.อร.ได้รับในปี งบประมาณนั้น
๒.๔ นาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ เสนอ หน.นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับงาน
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๒.๕ ส่งใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่ลงนามแล้ว ส่งให้ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการต่อไป
๒.๖ รับใบสัง่ งานที่แล้วเสร็ จที่ จนท.ทางเรื อลงนามรับงานแล้วรวบรวมส่งให้ กรล.ฯ
ดาเนินการต่อไป
๓. หน.นายช่าง รง.ช่างท่อ ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๓.๑ ในกรณีของงานปกติ
๓.๑.๑ ตรวจสอบใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ พร้อมลงนามรับงาน
๓.๑.๒ จัดสรรชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทา
๓.๑.๓ มอบหมายให้ นายช่าง ควบคุมดูแลการซ่อมทาและกากับการทางานของช่างที่
ปฏิบตั ิงานบน รง.ฯ
๓.๑.๔ มอบหมายให้ หน.ช่าง ควบคุมดูแลการซ่อมทาและกากับการทางานของช่างที่
ปฏิบตั ิงานที่เรื อเข้ารับการซ่อมทาที่ อจปร.อร.
๓.๑.๕ ดูแลการปฏิบตั ิงานของ นายช่าง , หน.ช่าง และ หน.งาน
๓.๑.๖ หากมีขอ้ ขัดข้องในการซ่อมทาประสานงานกับ นายทหารแผนงาน กรล.ฯ , กผป.
ฯ และ กซส.ฯ เพื่อขอคาชี้แจงเพิ่มเติม
๓.๒ ในกรณีของงานเร่ งด่วน
๓.๒.๑ แจ้งให้นายทหารแผนงาน กรล.ฯ ทราบและให้ความเห็นชอบในการซ่อมทา
๓.๒.๒ ตรวจสอบพัสดุในการซ่อมทาร่ วมกับ นายช่างและเจ้าหน้าที่ กระซับ รง.ฯ
๓.๒.๓ ในกรณี ที่ไม่มีพสั ดุใน รง.ฯ แจ้งให้ กผป.ฯ ทราบเพื่อให้หาพัสดุให้
๓.๒.๔ ปฏิบตั ิตามข้อ ๓.๑.๒ ถึงข้อ ๓.๑.๖
๔. นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๔.๑ ควบคุมดูแลการซ่อมทาและกากับการทางานของช่างที่ปฏิบตั ิงานบน รง.ฯ
๔.๒ ในกรณี ที่พสั ดุไม่เพียงพอแจ้งให้ นายช่าง ทราบเพื่อเบิกพัสดุเพิ่มเติม
๔.๓ บันทึกที่ฏีกาของใบเบิกพัสดุ ชื่อเรื อ และชื่องานลงในสมุดรับใบเบิกพัสดุ
๔.๔ รับพัสดุจากคลังพัสดุ ฯ รวมกับเจ้าหน้าที่ กระซับ รง.ฯ
๔.๕ ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก หน.นายช่าง
๕. หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๕.๑ รับใบสัง่ งานจากเสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทาการบันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน
และชื่องานลงในสมุดรับงาน
๕.๒ มอบหมายให้ หน.งาน ควบคุมช่างปฏิบตั ิงานซ่อมทาของเรื อแต่ละลา
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๕.๓ ควบคุมดูแลการซ่อมทาและกากับการทางานของช่างที่ปฏิบตั ิงานที่เรื อ
๕.๔ หากมีขอ้ ขัดข้องในการซ่อมทาให้ประสานกับ กผป.ฯ , กซส.ฯ และแจ้งให้ หน.นายช่างทราบ
๕.๕ บันทึกอุปสรรค ข้อขัดข้องในการทางานลงในสมุดบันทึกประจาตัว
๕.๖ รวบรวมใบสัง่ งานที่งานแล้วเสร็ จที่ จนท.ทางเรื อลงนามรับงานแล้วส่งให้เสมียนธุรการ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
๕.๗ ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย จาก หน.นายช่าง
๖. เจ้าหน้าที่กระซับหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๖.๑ รับใบเบิกพัสดุจาก นายช่าง ทาการบันทึกเลขที่ฏีกา ชื่อเรื อ และชื่องานลงในสมุดรับใบเบิกพัสดุ
๖.๒ รับพัสดุจากคลังพัสดุ ฯ ตรวจสอบชนิด จานวนให้ถูกต้องตามใบเบิกพัสดุ
๖.๓ นาพัสดุที่ได้รับจากคลังพัสดุมาเก็บไว้ในกระซับ รง.ฯ พร้อมบันทึกลงบัตรควบคุมพัสดุ
๖.๔ จ่ายพัสดุให้กบั หน.งาน ที่เบิกพัสดุตามใบเบิกพัสดุ
๖.๕ ดูแลการจัดเก็บพัสดุในกระซับให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
๖.๖ ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก หน.นายช่าง นายช่าง และ หน.งาน
๗. หน.งาน (ช่างชั้น ๓) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๗.๑ รับใบสัง่ งานจาก หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งานและชื่องาน
ลงในสมุดรับงาน
๗.๒ ตรวจสอบงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่เรื อตามใบสัง่ งาน
๗.๓ ตรวจสอบพัสดุตามใบเบิกพัสดุ ถ้าไม่พอให้แจ้ง นายช่าง เพื่อเบิกพัสดุเพิ่มเติม
๗.๔ ทาแผนการซ่อมทาของงานแต่ละงาน ของเรื อแต่ละลาที่ควบคุม
๗.๕ จัดสรรช่างพร้อมกากับดูแลปฏิบตั ิงานซ่อมทาของเรื อแต่ละลา
๗.๖ เขียนใบเบิกพัสดุที่ตอ้ งการในการซ่อมทาเพื่อเบิกพัสดุจากกระซับ รง.ฯ
๗.๗ หากมีขอ้ ขัดข้องให้แจ้งให้ หน.ช่าง ทราบเพื่อที่จะประสานกับ กผป.ฯ และ กซส.ฯ แก้ไข
๗.๘ บันทึกอุปสรรค ข้อขัดข้องในการทางานลงในสมุดบันทึกประจาตัว
๗.๙ เมื่องานแล้วเสร็ จนาใบสัง่ งานที่ จนท.ทางเรื อลงนามรับงานแล้วส่ งให้ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
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วิธีการทางานการทาหน้ าแปลนมาตรฐาน
๑. การทาหน้าแบบหน้าแปลนมาตรฐาน
๑.๑ นาตารางของหน้าแปลนมาตรฐานต่าง ๆ ที่กาหนดเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอก และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางโตในมาทาแบบ โดยใช้เส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกและเส้นผ่าศูนย์กลางโตในมาหักลบกันให้
ได้ขนาดของท่อตามต้องการ
๑.๒ เมื่อได้ขนาดที่แน่นอนแล้วส่งขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกและเส้นผ่าศูนย์กลางโต
ในให้ รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) ทาแบบด้วยแผ่นเหล็ก เบอร์ ๓๒
๒. การตัดแบบหน้าแปลนมาตรฐาน
๒.๑ นาแบบที่ได้รับจาก รง.โลหะแผ่น (รง.๓๑๗) มาติดไว้บริ เวณที่ติดแบบเพื่อจะได้ตดั ก๊อบปี้
ตามแบบของเครื่ องตัดหน้าแปลนด้วยแก๊สอัตโนมัติ
๒.๒ นาแผ่นเหล็กหนาตามขนาดของหน้าแปลนมาวางบนแคร่ รองรับแผ่นเหล็กที่อยูใ่ ต้เครื่ อง
ตัดหน้าแปลนด้วยแก๊สอัตโนมัติ
๒.๓ เปิ ดแก๊สและจุดไฟที่หวั แก๊สของเครื่ องตัดหน้าแปลนปรับแต่งไฟให้ได้ขนาดตามความ
หนาของแผ่นเหล็กที่ตอ้ งการตัดหน้าแปลน
๒.๔ เมื่อตัดหน้าแปลนได้ตามแบบที่ตอ้ งการแล้วทิ้งให้เย็น
๒.๕ ปรับแต่งหน้าแปลนให้เรี ยบร้อย
๒.๖ นาส่ง รง.เครื่ องกล (รง.๓๓๑) เพื่อดาเนินการต่อไป
๓. การปฏิบตั ิงานของ รง.เครื่ องกล (รง.๓๓๑)
๓.๑ ดาเนินการปาดหน้าแปลนพร้อมตีเส้นให้ได้ขนาดตามที่ รง.ช่างท่อ ฯ ระบุ
๓.๒ ปลอกหน้าแปลนให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกตามที่ รง.ช่างท่อ (รง.๓๕๖) ระบุ
(หรื อตามตัวอย่าง)
๓.๓ คว้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตในให้ได้ขนาดตามที่ รง.ช่างท่อ (รง.๓๕๖) ระบุ (หรื อตาม
ตัวอย่าง)
๓.๔ เจาะรู ให้ได้ขนาดตามที่ รง.ช่างท่อ (รง.๓๕๖) ระบุ (หรื อตามตัวอย่าง)
๓.๕ เมื่อแล้วเสร็ จส่งหน้าแปลนให้กบั รง.ช่างท่อ (รง.๓๕๖) ดาเนินการต่อไป
๔. หน้าแปลนมาตรฐาน
๔.๑ หน้าแปลนมาตรฐานที่ รง.ช่างท่อ (รง.๓๕๖) ใช้เป็ นหน้าแปลนแบบ สลิป – ออน ชนิด
หน้าราบ แบบ JIS ๑๐ KG/CM2
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๔.๒ เป็ นหน้าแปลนที่ประกอบกับท่อทางที่มีแรงดันภายในท่อไม่เกิน ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
๔.๓ วัสดุที่ใช้ทาหน้าแปลนมาตรฐานเป็ นเกรด JIS – G – ๓๑๐๑ , เกรด SS ๔๔ หรื อ เกรด SS
– ๔๐๐ ในปัจจุบนั
๔.๔ การกาหนดขนาดของหน้าแปลนมาตรฐานได้กาหนดตามตารางที่แนบ
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วิธีการใช้ เครื่ องมือกล/เครื่ องจักรกล
ขั้นตอนการใช้ เครื่ องแล่นประสาน (SMAW)
การเตรียมการ
- ตรวจสอบบริ เวณที่จะนาเครื่ องแล่นประสาน ฯ ไปวางจะต้องปราศจากน้ า
หรื อความชื้นที่พ้นื และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของสายไฟฟ้าเข้าเครื่ องจากแผงไฟฟ้า พร้อมทั้งตู ้
ต่อไฟฟ้าจะต้องมีสวิทช์เปิ ด – ปิ ด (การต่อไฟฟ้า – ปลดไฟฟ้า ให้ติดต่อ จนท. ไฟฟ้า กบก. ฯ)
- สายเล่นประสาน, สายดิน, หัวแล่นประสาน และหัวต่อสายจากเครื่ องแล่น ฯ
จะต้องอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มว้ นหรื อกองไว้ที่พ้นื
- สายแล่นต้องนาออกมาวางเรี ยงกันแล้วจึงลากไปที่ตาแหน่งที่จะปฏิบตั ิงาน
ส่วนสายดินนาไปยึดจับไว้กบั ชิ้นงานหรื อส่วนต่อที่ไฟฟ้าไหลผ่านถึงชิ้นงานได้
- เตรี ยมอุปกรณ์แล่นประสาน , อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ,อุปกรณ์ช่วยอย่าง
อื่น ๆ ที่จาเป็ น ให้พร้อมตามสภาพและสถานที่และชนิดของงาน
การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ไฟฟ้าเข้าเครื่ องไปที่ตาแหน่ง “ ON “ ที่ตูแ้ ยก / แผงต่อไฟฟ้า
- เปิ ดสวิทช์ไฟฟ้าเข้าเครื่ องไปอยูท่ ี่ตาแหน่ง “ ON”
- ปรับแต่งกระแสไฟฟ้าเข้าที่ใช้ในการแล่นประสาน ให้เป็ นไปตาม WPS
และทดลองแล่นประสานพร้อมทั้ง ปรับแต่งกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
- ดาเนินการแล่นประสาน ฯ ตามวิธีการขั้นตอนใน WPS
การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทช์ไฟฟ้าเข้าเครื่ องไปที่ตาแหน่ง “ OFF “ ที่ตูแ้ ยก / แผงต่อไฟฟ้า
-เก็บสายแล่นประสานและสายดินมาไว้ที่เครื่ อง ฯ หรื อสถานที่ที่กาหนด
- เก็บเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่เดิมให้เรี ยบร้อย
-ในกรณี ที่เสร็ จงานแล้วหรื อต้องย้ายเครื่ องแล่นประสาน จะต้องปลดสายไฟ
ฟ้าเข้าเครื่ อง โดยให้ติดต่อ จนท.แผนกไฟฟ้า กบก.ฯ มาดาเนินการ
ขีดความสามารถของเครื่ อง
- สามารถเชื่อมประสานได้ทุกท่าเชื่อม
- สามารถเชื่อมประสานได้ดีที่ความหนาของชิ้นงานขนาด ๑/๑๖ ขึ้นไป
- ขนาดความยาวของสายเชื่อมประสานประมาณ ๔๐ เมตร
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ขั้นตอนการใช้ เครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้า แบบ TIG (TUNGSTEN INERT GAS)
การเตรียมการ
- ตรวจสอบบริ เวณที่นาเครื่ องประสาน ฯ ไปวาง ต้องมีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกและปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิงาน
- ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของสายไฟฟ้าต่อเข้าเครื่ องต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
- เตรี ยมโต๊ะงานหรื อบริ เวณที่จะทางานให้พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
- สายดินต้องนาไปยึดเกาะและล็อคกับชิ้นงานหรื อโต๊ะงานโดยต่อไว้กบั จุด
ที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านชิ้นงานได้สะดวก
- ชุดหัวเชื่อมประสานต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์และต่อเข้ากับตัวเครื่ อง
- ปรับสวิทช์ AC BALANCE ไว้ที่ตาแหน่งกลาง
-เตรี ยมลวดประสานเติมโลหะให้พร้อมตามประเภทของชิ้นงาน
-ปรับแต่งสวิทช์การเชื่อมประสานไว้ที่ตาแหน่ง TIG
- ตรวจสอบสายน้ าระบายความร้อนและ ระดับน้ า ให้พร้อมใช้งาน
- เตรี ยมลวดที่จะใช้สาหรับทาให้เกิดการอาร์คกับชิ้นงาน ทังสเตนอีเลคโทรด
- ทังสเตนอีเลคโทรดสีน้ าเงิน / ฟ้า (PURE TUNGSTEN ELECTRODE) ใช้
กับงานเชื่อมประสาน อลูมิเนียม
- ทังสเตนอีเลคโทรดสีแดง (THORIATED TUNGSTRODE) ใช้กบั งานเชื่อม
ประสานเหล็กหรื อโลหะอื่นๆ
-เตรี ยมแก๊สอาร์กอนสาหรับคลุมแนวเชื่อม (เป็ นตัวซีลด์แนวเชื่อม) พร้อมเกจปรับ
แรงดันอาร์กอน และต่อสายแก็สเข้าเครื่ องให้เรี ยบร้อย
- เตรี ยมอุปกรณ์การเชื่อมประสาน, อุปกรณ์การเชื่อมประสาน, อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ไฟฟ้าเข้าเครื่ องที่เมนสวิทช์และที่เครื่ องในตาแหน่ง ON
- งานเชื่อมประสานชิ้นงานอลูมิเนียม ให้ปรับสวิทช์ไว้ที่ตาแหน่ง AC
- งานเชื่อมประสานเหล็กหรื อโลหะอื่น ให้ปรับสวิทช์ไว้ที่ตาแหน่ง DC
- การปรับแต่งค่ากระแสไฟเชื่อมประสาน ให้ปรับแต่งตามขนาดการใช้
ทังสเตนอีเลคโทรด ตามตารางที่ 4 ในคู่มือการใช้หวั เชื่อมประสาน
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- ปรับสวิทช์กระแสไฟ (A) INITIAL CURRENT และสวิทช์กระแสไฟ (A)
CRATER FILLER ให้เท่ากัน
-ในการเชื่อมประสานชิ้นงานที่บางกว่า 1/16 ให้ปรับสวิทช์ PULSE ไปไว้ที่ตาแหน่ง
ON (เพื่อให้กระแสไฟที่อาร์คมีมาก – น้อย เป็ นจังหวะเป็ นการป้องกันการทะลุของแนวเชื่อมบนชิ้นงานที่
บาง) และปรับแต่งกระแสไฟ (A) ของระบบ PULSE ที่ REMOTE ให้เท่ากับกระแสไฟ (A) เชื่อมประสาน
ชุดควบคุม ที่ REMOTE
- ปรับสวิทช์ต้งั เวลาให้กระแสไฟ (A) ที่อาร์คชิ้นงานมาก – น้อย ของระบบ PULSE
เป็ นวินาที ตามความถนัดของช่างเชื่อมประสานแต่ละบุ คคล
- ปรับสวิทช์ ELECTRODE SIZE ตามขนาดของอีเลคโทรดที่ใช้งาน
- เปิ ดแก๊สคลุมชิ้นงานที่ขวดแก๊สอาร์กอน ปรับสวิทช์ POST FLOW ไว้ที่ตาแหน่ง
SET และปรับแต่ง กาลังดันแก๊สไว้ที่ ๖ -๑๕ ลิตร/นาที แล้วปรับสวิทช์ POST FLOW ไว้ที่ตาแหน่ง
RUN/GAS
- เปิ ดลิ้นน้ าเข้าเครื่ อง ปรับสวิทช์หวั เชื่อมไว้ที่ตาแหน่ง WATER COOLED TORCH
(ถ้าหัวเชื่อมแบบน้ า หล่อเย็น) สังเกตจะมีไฟโชว์ตาแหน่ง WATER จะติดสว่าง (ถ้าไฟโชว์ไม่ติดสว่าง ให้
ตรวจสอบระบบน้ า หล่อระบายความร้อนหรื อชุดหัวเชื่อมประสาน)
- ถ้าต้องการเชื่อมประสานแบบกึ่ง AUTO ให้ปรับสวิทช์ REPEAT ไว้ที่ตาแหน่ง
ON ถ้าต้องการเชื่อม ประสานแบบ MANOUAL ให้ปรับสวิทช์ไว้ที่ OFF
- ทดลองการเชื่อมชิ้นงาน พร้อมทั้งปรับแต่งกระแสไฟฟ้า (A) ที่ REMOTE ให้แนวเชื่อม
ประสานที่ทดลอง สมบรู ณ์ดีก่อนที่จะเชื่องประสานชิ้นงานจริ ง
- ทาการเชื่อมประสานชิ้นงานตาม WPS
การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทช์ไฟฟ้าเข้าเครื่ องแล่นประสานและที่เมนสวิทช๋ ไว้ที่ตาแหน่ง OFF
- ปิ ดลิ้นแก๊สอาร์กอนที่ขวดแก็ส
- ปิ ดลิ้นน้ าระบายความร้อน
- เก็บชุดหัวเชื่อมประสาน, สายดินเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
- เก็บลวดเติมโลหะที่เหลือพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ทาความสะอาดโต๊ะงานหรื อบริ เวณที่ทางานให้เรี ยบร้อย
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ขีดความสามารถของเครื่ อง
- เครื่ องสามารถทางานได้ดีที่ความหนาของชิ้นงานตั้งแต่ ๑/๑๖” ขึ้นไป
- บริ เวณที่ปฏิบตั ิงานหรื อโต๊ะงานควรมีฉากบังลมกั้น เพื่อให้แก๊สที่คลุมแนวเชื่อม
ชิ้นงานมีประสิทธิภาพใน การคลุมชิ้นงาน
ตารางที่ ๑ การเลือกใช้ ขนาดของหัวอีเลคโทรดกับกระแสไฟ
ขนาด
ELECTRODE

กระแสไฟ
กระแสไฟ AC
Pure

0.5
1
1.6
2.4
3.2

กระแสไฟ DCSPC Electrode
Thoriated

5 – 15
10 – 50
30 – 100
70 – 130
100 – 170

Pure OR Thoriated
5 – 10
10 –50
50 – 110
70 – 140
100 -180

20 – 50
15 – 80
70 – 150
150 – 250
250 – 400

** หมายเหตุ จากคู่มือการใช้หวั เชื่อม TIG หน้า 6

ขั้นตอนการใช้ ชุดเครื่ องมือตัดแก็ส
การเตรียมการ
- ตรวจสอบปริ มาณแก็สออกซิเจนและแก็สอะเซทีลีน ว่ามีปริ มาณเพียงพอที่จะทางาน
หรื อไม่ ถ้ามีไม่เพียงพอให้ทาการเบิกเปลี่ยนจาก จทน. กระซับของโรงงาน ตามความต้องการที่จะทางานใน
วันนั้น ๆ
นาเครื่ องไปวางไว้บริ เวณที่จะปฏิบตั ิงานที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกปลอดภัยต่อการ
ทางาน
- นาสายแก๊สและหัวตัดออกจากที่เก็บ ให้สายแก๊สยาวเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
- เตรี ยมอุปกรณ์การตัดแก็ส, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, อุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ ที่
จาเป็ นต่องานนั้น ๆ ให้พร้อมที่จะทางาน
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- การเคลื่อนย้ายท่อแก๊สให้ใส่รถแก๊สของชุดงาน ผูกมัดและยึดตรึ งให้แน่น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ท่อแก๊สเคลื่อนหรื อล้มที่ขณะทาการขนย้ายหรื อขณะใช้งาน
การใช้ เครื่อง
- เปิ ดลิ้นประจาท่อแก๊ส แก๊สอะเซทีลีนเปิ ดไม่เกิน ๑/๒ รอบ, ออกซิเจนเปิ ดจนสุดแล้วหมุน
กลับคืน ๑/๒ รอบ ปรับแต่งกาลังดันใช้งาน ตามตารางที่ ๑
- เปิ ดลิ้นแก๊สอะเซทีลีนที่ปุ่มควบคุมบนหัวตัดเล็กน้อย เพื่อไล่อากาศที่ตกค้างภายในสาย
ออกให้หมด แล้วจึงจุดไฟที่ที่หวั แก๊ส พร้อมกับเปิ ดลิ้นออกซิเจนที่ปุ่มควบคุมบนหัวตัดแก๊ส ปรับแต่งเปลว
ไฟให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
- ขณะทางานควรระมัดระวังเศษโลหะและน้ าโลหะจากการตัด ที่อาจตกกระจายลงมา ซึ่ง
อาจเป็ นอันตรายกับบุคคลและพื้นที่ขา้ งเคียง
การเลิกใช้ งาน
- ปิ ดลิน้ แก๊สเอซิทีลีนที่ปุ่มควบคุมบนหัวตัดก่อน แล้วจึงปิ ดลิน้ แก๊สออกซิเจน
- ปิ ดลิ้นแก๊สประจาท่อแก๊สเอซิทีลีนและแก๊สออกซิเจน
- เปิ ดลิ้นแก๊สทั้งสองลิ้นที่ปุ่มควบคุมบนหัวตัดแก๊สอีกครั้ง เพื่อไล่แก๊สที่ตกค้างภายในสาย
แก๊สออกให้หมด แล้วจึงปิ ดลิ้นแก๊สทั้งสองตามเดิม
- คลายเกลียวปรับแต่งกาลังดันใช้งานที่ชุดปรับกาลังดัน เพือ่ ป้องกันสปริ งภายในเรื อนเกจชารุ ด
- เก็บสายแก๊สและหัวตัด พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่ให้เรี ยบร้อย
- ในกรณี ที่ทางานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นาชุดเครื่ องตัดแก๊สกลับไปเก็บที่โรงงานหรื อเก็บ
ตามสถานที่ที่กาหนด
ขีดความสามารถของเครื่ อง
- ตัด, เลาะ,เจียรแต่ง ท่อทางหรื อหน้าแปลนที่จะซ่อมทาได้ดีที่ขนาดความ
หนา ๓/๑๖” - ๑/๒“
- ตัดท่อทางทัว่ ไป ขนาดความหนา 1/16” – ½”
- ขนาดความยาวของสายแก๊สประจาชุดเครื่ อง 40 เมตร
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ตารางที่ 1
Material
Thickness (inc)

Tip
Size

Lbs. Psi
Acetylene

Lbs. Psi
Oxygen

1/8

00

3

30

¼

0

3

30

3/8

1

3

30

½

1

3

40

¾

2

3

40

1

2

3

50

1-1/2

3

3

50

2

3

3

50

ขั้นตอนการใช้ ต้อู บลวดเชื่อม
การเตรียมการ
- ตรวจดูไม่มีสิ่งกีดขวางบริ เวณมอเตอร์พดั ลมระบายอากาศและเปิ ดทางระบายอากาศ
- ภายในตูต้ อ้ งไม่มวี สั ดุอย่างอื่น
- นาลวดที่ตอ้ งการอบ วางบนชั้นอบลวด และปิ ดฝาเตาอบให้สนิท
- ตรวจดูการตั้งค่าความร้อนให้อยูท่ ี่ประมาณ ๑๐๐ - ๑๒๐ องศาเซลเซียล
การเดินเครื่ อง
- เปิ ดเมนสวิทช์ที่แผงควบคุมไว้ที่ตาแหน่ง 1 (ไฟควบคุมจะติดสว่าง)
- ปลดล็อคหยุดเครื่ องฉุกเฉิน โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาจนปุ่ มถอยหลังออกมา
(สัญญาณไฟจะสว่างโชว์บนชุดควบคุมอุณหภูมิไฟเขียว, แดง)
- เปิ ดสวิทช์ควบคุมพัดลมและชุดทาความร้อน จากตาแหน่ง ๐ ไปที่ตาแหน่ง ๑
และ ๒ สัญญาณไฟสีเขียวพัดลมจะทางาน ชุดความร้อนจะติดสว่าง ( ตาแหน่งที่ ๑ = เปิ ดพัดลมอย่างเดียว
ตาแหน่งที่ ๒ = เปิ ดพัดลมและชุดทาความร้อนพร้อมกัน )
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การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทช์พดั ลมและชุดความร้อนจากตาแหน่ง ๒ กลับไปที่ตาแหน่ง ๑ และ ๐
ตามลาดับ
- กดสวิทช์ปิดเครื่ องฉุกเฉิน
- ปิ ดเมนสวิทช์ที่แผงควบคุมจากตาแหน่ง ๑ กลับไปที่ตาแหน่ง ๐
***** หมายเหตุ
- ถ้าไฟสีเหลือง (FAN INTERRUPTION) ติดสว่าง แสดงว่าระบบพัดลมหรื อชุดทา
ความร้อนขัดข้องให้หยุดเครื่ อง แจ้งเจ้าหน้าที่แผนกการโรงงานเพื่อดาเนินการซ่อมทา
- การอบลวดจะต้องอบอย่างน้อย ๒ ชม. ก่อนการใช้งาน
ขีดความสามารถของเครื่ อง
- อบได้อุณหภูมิสูงสุด ๑๒๐ องศาเซลเซียส
- ปริ มาณความจุลวดที่สามารถบรรจุได้ ๑ ลบ.ฟุต
ขั้นตอนการใช้ เครื่ องเลื่อยด้ วยระบบไฮดรอลิคส์ กาลังสูง
การเตรี ยมการเดินเครื่ อง
- ตรวจสอบใบเลื่อย, น้ ายาหล่อ, ปากกาจับชิน้ งาน, แท่นรองชิ้นงาน, พื้นที่บริ เวณ
ที่ตอ้ งวางชิ้นงาน ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบการยึดใบเลื่อยให้ตึง แล้วล็อคให้แน่น, ปากจับชิ้นงานตั้งมุมองศาที่จะ
ตัดให้ถูกต้อง
- ปรับกาลังกดขณะตัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงานที่
การตัดที่คนั บังคับ CUT PRESSURE ตามตารางที่๓
การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ฉุกเฉิน (สีแดงตามเข็มนาฬิกา) จนสวิทช์เด้งขึ้นมา
- เลือกตาแหน่งเมนต์สวิทช์ จาก ๐ ไป ๑ หรื อ ๒ (๑ = ความเร็ วช้า, ๒ = ความเร็ ว
มาก) อยูบ่ นมอเตอร์
- กดปุ่ ม RAISE เพื่อยกใบเลื่อยขึ้น
- นาชิ้นงานวางบนแท่นปากจับชิ้นงานของเครื่ องเลื่อย หากชิ้นงานที่ตอ้ งการตัดมี
ความยาวมากให้ใช้แคร่ รองรับ (MATERIAL SUPPORT) รองรับปลายอีกด้านหนึ่งไว้ จัดให้ได้ระดับกับ
ปากจับของเครื่ อง หมายระยะที่ตอ้ งการตัด
- กดปุ่ ม LOWER ให้ตาแหน่งลดระดับลงอย่างช้า ๆ จนใบเลื่อยใกล้ชิ้นงาน
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- จัดระยะที่หมายไว้บนชิ้นงานให้ตรงกับตาแหน่งของใบเลื่อยที่จะตัดชิ้นงานเสร็ จ
แล้ว กวดให้แน่นด้วยมือหมุนของเครื่ อง
- กดสวิทช์เริ่ มเดินเครื่ อง “ON” และหมุนสวิทช์น้ าหล่อเย็น ไปทางขวา ปรับสาย
อ่อนของน้ าหล่อเย็นเพื่อให้น้ าหล่อเย็นฉีดบริ เวณตาแหน่งที่ชิ้นงานถูกเลื่อยอยู่ จนกระทัง่ ชิ้นงานขาด
การเลิกเครื่ อง
- กดสวิทช์เลิกการทางานของเครื่ องที่ปุ่ม “OFF” (สีแดง)
- ปิ ดสวิทช์น้ าหล่อเย็นโดยหมุนไปทางซ้ายมือ
- กดปุ่ ม RAISE เพื่อยกใบเลื่อยให้สูงพ้นชิ้นงานคลายล็อคชิ้นงาน นาชิ้นงานส่วนที่
เหลือออก
- ปิ ดเมนต์สวิทช์กลับมาที่ตาแหน่ง “๐”
- กดสวิทช์ฉุกเฉินลง ทาความสะอาดตัวเครื่ องและพื้นที่บริ เวณเครื่ องเลื่อย ฯ
ขีดความสามารถของเครื่ อง
- ใช้ตดั โลหะกลม, กงฉาก, กล่องสี่เหลี่ยมหนาไม่เกิน ๒๐ มม. ด้วยใบเลื่อยขนาด
๘ - ๑๐ ฟันนิ้ว
- ใช้ตดั โลหะกลม, กงฉาก, กล่องสี่เหลี่ยมหนาไม่เกิน ๒๐ - ๘๐ มม. ด้วยใบเลื่อย
ขนาด ๖ - ๘ ฟันนิ้ว
- ใช้ตดั โลหะกลม, กงฉาก, กล่องสี่เหลี่ยมหนาไม่เกิน ๘๐ - ๑๕๐ มม. ด้วยใบเลื่อย
ขนาด ๔ - ๖ ฟันนิ้ว
- ใช้ตดั โลหะที่เป็ นท่อ, กงฉาก ที่มขี นาดตั้งแต่ ๒ นิ้วขึ้นไป
- จากัดความกว้าง ความสูงของชิ้นงานมีขนาดไม่เกิน ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.
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ตารางที่ ๓
การเลือกตาแหน่งกาลังกดของเลื่อยขณะตัดชิ้นงาน (CUTTING PRESSUER)
ตาแหน่งที่ ๑
สาหรับวัสดุที่เป็ นสี่เหลี่ยมหรื อทรงกลมที่มีลกั ษณะกลวง มีความหนาน้อยกว่า
๕ มม.
ตาแหน่งที่ ๒
สาหรับวัสดุที่เป็ นสี่เหลี่ยมหรื อทรงกลมที่มีลกั ษณะกลวง มีความหนามากกว่า
๕ มม.
ตาแหน่งที่ ๓ - ๔ สาหรับวัสดุที่เป็ นสี่เหลี่ยมหรื อทรงกลมที่มีลกั ษณะแท่งตัน มีความหนามากกว่า
๒๐ มม.
ตาแหน่งที่ ๕ - ๖ สาหรับวัสดุที่มีความหนาประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ มม.
ตาแหน่งที่ ๕ - ๖ สาหรับวัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งตันเส้นผ่าศูนย์กลาง มีความหนามากกว่า
๒๐๐ มม.
หมายเหตุ กรณี ที่เปลี่ยนใบเลื่อยใหม่ ควรเลือกตาแหน่งของกาลังกดขณะตัดชิ้นงานในย่านต่าก่อน
ขั้นตอนการใช้ เครนยกของแบบวิง่ ราง
การเตรียมการ
- ตรวจดูพ้นื ที่ตลอดจนแนวที่จะเลื่อนเครนต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง หากมีอยูต่ อ้ งคานึง
ว่าต้องคานึงว่าต้องเลื่อนเครนหลบไปได้อย่างปลอดภัย
- เตรี ยมชิ้นงานพร้อมกับอุปกรณ์จบั , ผูกมัด, ให้เรี ยบร้อยแน่นหนาอยูบ่ ริ เวณที่
เครนจะสามารถเข้ามายกได้สะดวกปลอดภัย
การเดินเครื่ อง
- นาสวิทช์ควบคุมการใช้เครนออกมาอยูใ่ นตาแหน่งที่สะดวกในการใช้งานและ
พร้อมเลื่อนเครนได้อย่างปลอดภัย
- กดสวิทช์บงั คับเครนตามที่ลูกศรบอกไว้บนชุดควบคุม
- นาเครนไปที่ชิ้นงาน เกี่ยว, ผูกมัดกับชิ้นงาน ให้เรี ยบร้อยจึงทาการยกให้ชิ้นงาน
สูงพอประมาณตามความต้องการ
- ขณะเลื่อนเครนยกชิ้นงาน ควรมีคนประคองจับชิ้นงานหรื อผูกเชือกประคอง
ไม่ให้ชิ้นงานหมุนแกว่งไป – มาและต้องระวังผูป้ ฏิบตั ิงานคนอื่น ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่อยูใ่ นตาแหน่งทางที่
เครนจะเลื่อนไปด้วยความระมัดระวัง
- วางชิ้นงานลงตามตาแหน่งที่ตอ้ งการ ปลดชิ้นงานออกมาจากเครน
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การเลิกใช้ งาน
- เลื่อนชุดเครนและชุดยกไปไว้ในตาแหน่งที่ปลอดภัย ไม่กีดขวางการทางาน
อย่างอื่น
- ดึงชุดบังคับไปอยูด่ า้ นข้างในที่ปลอดภัยเหมาะสม
- เจ้าหน้าที่ประจาเครื่ องผูป้ ฏิบตั ิงานใช้เครนนั้น ๆ
ขีดความสามารถของเครื่ อง
- เครน DR ๖ และ ๗ ยกชิ้นงานที่มีน้ าหนักไม่เกิน ๒ ตัน
- เครนทั้ง ๒ ตัวยกชิ้นงานสูงจากพื้นไม่เกิน ๗ เมตร
ขั้นตอนการใช้ เครื่ องตัดหน้ าแปลนอัตโนมัติ
การเตรียมการ
- เตรี ยมแผ่นแบบโลหะโดยการหาขนาดที่ใช้จริ งและเผือ่ ระยะ
ร่ องแก๊สไว้ประมาณ ๓ มม.
- ทาการต่อชุดปรับแรงดันของแก๊สเอเซทีลีนและอ๊อกซิเจน เข้าชุดเครื่ องตัดหน้าแปลน
อัตโนมัติ
- นาแผ่นเหล็กที่ตอ้ งการตัดจัดวางบนแคร่ รองรับ
- ติดตั้งแผ่นแบบที่เตรี ยมไว้บนแผ่นยึดแบบแม่เหล็ก NO.๑๓ และให้แบบสัมผัสกับ
แกนของมอเตอร์ขบั อัตโนมัติ NO. ๖
- เปิ ดสวิทช์ขดลวดสนามแม่เหล็ก เพื่อให้แผ่นแบบและแกนของมอเตอร์ ฯ ยึดติดกัน
การใช้ งาน
- เปิ ดลิ้นที่ถงั ออกซิเจนและปรับแรงดันสาหรับใช้งานไม่เกิน ๑๐๐ PSI.
- เปิ ดลิ้นที่ถงั เอเซทีลีนและปรับแรงดันสาหรับใช้งานไม่เกิน ๑๕ PSI.
- เปิ ดลิ้นเอซิทีลีน NO.๒๑ ที่เครื่ องตัด ฯ จุดไฟแล้วแล้วปรับส่วนผสมกับออกซิเจน
ด้วยลิ้น NO.๑๓
- ปรับแต่งเปลวไฟให้มีลกั ษณะถูกต้อง
- เผาชิ้นงานจุดเริ่ มต้นของการเผา ให้แดงจนสีเหมือนลูกตาลึงสุกแล้วจึงเปิ ดลิ้นบังคับ
เพิ่มแรงดันออกซิเจน NO.๒๒ เพื่อให้โลหะขาดออกจากกัน
- เปิ สวิทช์ NO.๘ เพื่อให้มอเตอร์ขบั ฯ NO.๖ ทางาน
- ปรับแต่งสวิทช์ NO.๙ บังคับความเร็ วของมอเตอร์ขบั ฯ NO.๖ โดยสังเกตุ ถ้า
ความเร็ วพอดีแนวการหลอมละลายของโลหะจะเป็ นเส้นตรง
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- ขณะตัดชิ้นงานจะต้องตรวจสอบชิ้นงานและแผ่นแบบ
- โดยปรับแต่งความเร็วในการตัด, ระยะห่างของหัวตัดกับชิ้นงาน, อัตราส่วนการเผา
ไหม้ให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลา
การเลิกใช้ เครื่ อง
- เมื่อเสร็ จสิ้นการตัดชิน้ งานแล้ว ให้ปิดลิน้ บังคับเพิม่ แรงดันออกซิเจน NO.๒๒ ,
ปิ ดลิ้นอ๊อกซิเจน NO.๒๓ ที่ตวั เครื่ องฯ แล้วจึงปิ ดลิ้นเอซิทีลีน NO.๒๑ เป็ นลิ้นสุดท้าย
- ปิ ดลิ้นที่ถงั และคลายลิ้นที่ชุดปรับแรงดันของแก๊สเอซิทีลีนและแก๊สอ๊อกซิเจน
- ทาความสะอาดบริ เวณเครื่ องตัด ฯ และชุดแคร่ รองรับ
ขีดความสามารถของเครื่ อง
- เครื่ องตัดหน้าแปลน ฯ ตัดวงกลมได้สูงสุด ๙๐๐ มม.
- ความหนาของชิ้นงานที่ตดั ได้ต้งั แต่ ๓ - ๓๐๐ มม.
- ความเร็วในการตัด ๑๐๐ – ๑๐๐๐ มม. / นาที
ขั้นตอนการใช้ ชุดเครื่ องมือเชื่อมประสานแก๊ส
การเตรียมการ
- ตรวจสอบปริ มาณแก๊สออกซิเจนและแก๊สเอเซทีลีนว่ามีปริ มาณเพียงพอที่จะ
ทางานหรื อไม่ ถ้าไม่พอให้ทาการเบิกเปลี่ยนจาก จนท.กระซับของโรงงาน
- นาเครื่ องไปบริ เวณที่จะปฏิบตั ิงาน ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกปลอดภัยในการ
ทางาน
- นาสายแก๊สและหัวเชื่อมออกจากที่เก็บ ให้สายแก๊สยาวเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานได้
สะดวก และปลอดภัย
- เตรี ยมอุปกรณ์การเชื่อมแก๊ส,ลวดเชื่อม,น้ ายาประสาน, อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วน บุคคลและอุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ ที่จาเป็ นต่องานนั้น ๆ ให้พร้อมที่จะทางาน
- การเคลื่อนย้ายท่อแก๊สให้ใช้รถแก๊สของชุดงาน ผูกมัดและยึดตรึ งให้แน่น เพื่อ ป้องกัน
เคลื่อนที่หรื อล้มขณะการขนย้ายหรื อขณะใช้งาน
การใช้ เครื่ อง
- เปิ ดลิ้นประจาท่อแก๊ส แก็สเอเซทีลีนเปิ ดไม่เกิน ๑/๒ รอบ, แก๊สออกซิเจนเปิ ดจน
สุดแล้วหมุนกลับคืน ๑/๒ รอบ
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- การเลือกขนาดหัวทอร์ชเชื่อม ให้เลือกขนาดใช้ตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความหนา
ของชิ้นงาน ขนาดของลวดเชื่อม โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลตามตารางที่ ๓.๒
- เปิ ดลิน้ เอเซทีลีนที่หวั ทอร์ชเชื่อมแล้วจุดไฟด้วย ไลท์เตอร์ จะได้เปลวไฟสี เหลืองและมีเขม่า
- เปิ ดลิ้นออกซิเจนที่หวั ทอร์ชเชื่อม เพื่อให้แก๊สทั้งสองชนิดผสมกันในอัตราส่วนที่
เหมาะสม (๑ ต่อ ๑)จะได้เปลวไฟ NENTRAL FLAME ซึ่งเป็ นเปลวไฟเชื่อมที่เหมาะสาหรับการเชื่อม
โลหะทุกประเภท
- งานเชื่อมที่มีความหนาไม่มากนักจนถึงความหนา ๕ มม. ทิศทางการเชื่อมให้ลวดเชื่อม
นาหน้าเปลวไฟ ช่างเชื่อมถือหัวทอร์ชด้วยมือขวาทามุม ๔๕ องศา และมือซ้ายถือลวดเชื่อม เชื่อมตรง
จุดเริ่ มโดยให้ลวดเชื่อมเติมนาหน้าเปลวไฟ
- งานเชื่อมที่มีความหนามาก ๆ ทิศทางการเชื่อมให้ใช้เปลวไฟนาหน้าลวดเชื่อม
- การเดินแนวเชื่อม เริ่ มจากการเผาชิ้นงานทามุมหัวทอร์ชเชื่อม ๔๕ องศา
จนเกิดบ่อหลอมละลายขนาดพอประมาณ เติมลวดเชื่อมลงไปตรงบ่อหลอมละลาย โดยลวดเชื่อมทามุม ๔๕
องศา กับผิวงานหรื อ ๙๐ องศากับหัวทิป แล้วเคลื่อนหัวทิปไปเรื่ อย ๆ โดยใช้ลวดเชื่อมเติมนาหน้าไปเรื่ อย ๆ
โดยสม่าเสมอจนกระทัง่ เสร็ จงาน
การเลิกใช้ งาน
- ปิ ดลิ้นเอเซทีลีนที่หวั ทอร์ชเชื่อมก่อน แล้วจึงปิ ดลิ้นออกซิเจน
-ปิ ดลิ้นแก๊สประจาท่อแก๊สเอเซทีลีนและแก๊สออกซิเจน
- เปิ ดลิ้นแก๊สทั้งสองลิ้นที่หวั ทอร์ชเชื่อมอีกครั้ง เพื่อไล่แก๊สที่ตกค้างในสายแก๊สออกให้
หมด แล้วจึงปิ ดลิ้นแก๊สทั้งสองตามเดิม
- คลายเกลียวปรับแต่งกาลังดันใช้งานที่ชุดปรับกาลังดัน เพื่อป้องกันสปริ งภายในชารุ ด
- เก็บสายแก๊สและหัวทอร์ชเชื่อม พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่ให้เรี ยบร้อย
- ในกรณี ที่ทางานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นาชุดเครื่ องเชื่อมแก๊สกลับไปเก็บที่โรงงานหรื อ
ตามสถานที่ที่กาหนด
ข้ อควรระมัดระวังและควรปฏิบัตใิ นการขณะปฏิบัตงิ าน
- การเชื่อมชนิดนี้เกิดจากการเผาไหม้ จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ถ้ามีปริ มาณ
มากเกินไป อาจทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานขาดอ๊อกซิเจนในการหายใจได้
- การระเบิดของก๊าซเนื่องจากการรั่วไหล การตรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพดีเสมอ
- ความร้อนและสะเก็ดไฟจากการเชื่อม ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นกรองแสง ถุงมือหนัง
- เมื่อเลิกใช้งาน ต้องปิ ดลิ้นที่ถงั ทุกครั้ง
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- ตรวจระบบการทางานของอุปกรณ์ ในการเชื่อมก๊าซให้สมบูรณ์ถูกต้อง “ก่อน” และ
“หลัง” การทางานเชื่อมทุกครั้ง
ขีดความสามารถของเครื่ อง
- สามารถเชื่อมโลหะ ทองเหลือง, ทองแดง, เหล็กเหนียว, เหล็กหล่อ, อลูมิเนียมและเชื่อม
บัดกรี ดว้ ยลวดประสานเงิน
- ขนาดความยาวของสายแก็สประจาชุดเครื่ อง ๔๐ เมตร
ขั้นตอนการใช้ เครื่องปาด – เจาะหน้ าแปลน
การเตรียมการ
- ตรวจสอบชิ้นงานว่าอยูใ่ นขีดความสามารถของเครื่ องหรื อไม่
- ตรวจสอบรายละเอียดขนาดต่าง ๆ ของชิ้นงาน เช่น โตนอก , โตใน , ความหนา
จานวนรู และความโตของรู ที่ตอ้ งการเจาะ
- ตรวจสอบระดับสารหล่อเย็นให้อยูใ่ นระดับใช้การ
- ตรวจสอบระดับน้ ามันหล่อของเครื่ อง ฯ ให้อยูใ่ นระดับใช้การ
การใช้ เครื่อง ( การปาดหน้าแปลน )
- เปิ ดสวิทช์ดา้ นข้างเครื่ องไปอยูใ่ น ตาแหน่งที่ ๑
- นาชิ้นงานเข้าที่ปากจับงานเสร็จแล้วกวดบังคับให้แน่น
- ปรับคันบังคับให้อยูใ่ นตาแหน่งปาดหน้าแปลน
- ปรับความเร็ วรอบให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
- ตั้งระยะใบมีดให้ขนานกับชิ้นงาน
- กดปุ่ มเริ่ มเดินเครื่ อง และปั้มน้ าหล่อเย็น
- เริ่ มปาดหน้าชิ้นงานโดยปาดจากใน ไปหานอก หรื อปาดจากข้างนอกไปหาใน
จนเสร็ จงาน
การใช้ เครื่อง (เจาะรู หน้าแปลน)
- เปิ ดสวิทช์ขา้ งเครื่ องไปอยูต่ าแหน่งที่ ๑
- นาชิ้นงานเข้าที่ปากจับงาน เสร็ จแล้วกวดบังคับให้แน่น
- ปรับคันบังคับให้อยูใ่ นตาแหน่งเจาะรู
- ปรับความเร็ วรอบให้ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
- ตั้งระยะองศา และรัศมี
- นาดอกสว่านตามที่ตอ้ งการเข้าเครื่ อง
- กดปุ่ มเริ่ มเดินเครื่ อง และปั๊มน้ าหล่อเย็น
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- เริ่ มเจาะชิ้นงาน
การเลิกเครื่ อง
- ปลดสวิทช์เลิกเครื่ องให้ไปอยูใ่ นตาแหน่ง “ ๐ “
- คลายปากจับและนาชิ้นงานออก
- ทาความสะอาดเศษโลหะและน้ าหล่อเย็น
- เก็บเครื่ องมืดและอุปกรณ์เข้าที่ให้เรี ยบร้อย
ขีดความสามรถของเครื่ อง
- ปาดชิ้นงานได้โตนอกสูงสุด ๑๖ นิ้ว
- ปากจับชิน้ งานของเครื่ อง ๑๕ นิ้ว
- จับท่อโตนอกสูงสุด ๑๔ นิ้ว
- เจาะรู โตสูงสุด ๑ ๑/๔ นิ้ว (๓๒ มม.)
- ความเร็วในการปาดหน้าแปลน ๑๖ - ๘๐ รอบต่อนาที
- ความเร็วในการเจาะ ๙๖ - ๔๘๐ รอบต่อนาที
ขั้นตอนการใช้ เครื่ องทาเกลียว
การเตรียมการ
- เลือกขนาดของฟันเกลียวให้ตรงกับขนาดของท่อที่ตอ้ งการ
จะทาเกลียว
- นาท่อที่ผา่ นการวัดขนาดความยาว และทาการตัดเรี ยบร้อย
ตามความต้องการใช้งานสอดผ่านตัวเครื่ องจนกระทัง่ ถึงหัวจับด้านทาฟันเกลียว เสร็ จแล้วหมุนหัวจับ
สาหรับประคองท่อซึ่งอยูด่ า้ นตรงข้ามหัวจับด้านทาฟันเกลียว ให้แน่นถ้าท่อมีความยาวมากให้ใช้แคร่ รองรับ
อีกปลายหนึ่งไว้
- วัดระยะปลายท่อเพื่อกาหนดความยาวของเกลียวที่ตอ้ งการ
ทา ตามตาราง
- หมุนหัวจับด้านทาฟันเกลียวให้แน่น
- ตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่นสาหรับเครื่ องทาเกลียว ให้อยูใ่ น
ระดับใช้การ
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การใช้ เครื่อง
- เปิ ดสวิทช์เดินเครื่ อง
- ทาการลีมเมอร์เพื่อลบขอบด้านในของท่อให้เรี ยบร้อยแล้วจึงหยุดเครื่ อง
- บิดคันบังคับความเร็ วรอบในการทาเกลียวให้เหมาะสมกับขนาดของท่อ
- ตั้งระยะเกลียวให้กดั เนื้อโลหะของท่อให้กดั เข้าไปทีละน้อย
- เปิ ดสวิทช์เดินเครื่ อง แล้วหมุนคันบังคับหัวกัดเกลียวเข้าหา
ปลายท่ออย่างช้า ๆ เมื่อหัวกัดเกลียวเริ่ มกัดเกลียวท่อ เครื่ องจะกัดเกลียวท่อต่อไปเองโดยอัตโนมัติ
- เมื่อหัวกัดเกลียวเข้าไปถึงระยะความยาวเกลียวที่กาหนดไว้
ให้ปลดคันบังคับหยุดการกัดเกลียว
- ทาการเพิม่ ระยะในการกัดเกลียว แล้วเริ่ มต้นป้อนหัวกัด
เกลียวเข้าไปใหม่อีกทีละน้อยจนกระทัง่ สังเกตว่า ฟันเกลียวของท่อมีลกั ษณะเป็ นฟันเกลียวที่สมบูรณ์
- ปิ ดเครื่ อง ทาความสะอาดฟันเกลียวท่อที่ทาใหม่ แล้วให้นา
ข้อต่อตัวเมียมาทดลองใส่ แล้วกวดเข้าไป จะต้องพอดีและไม่ฝืด สามารถหมุนได้ดว้ ยมือเปล่า
การเลิกเครื่ อง
- คลายหัวจับทั้งสองด้านออก แล้วนาท่อที่ทาเกลียวเสร็ จแล้วออกจากเครื่ อง
- ทาความสะอาดเอาเศษโลหะออกจากเครื่ องทาเกลียวทุกครั้งเมื่อเสร็ จงาน
- เก็บเครื่ องมือและอุปกรณ์เข้าที่ให้เรี ยบร้อย
ข้ อควรระวัง
- เมื่อหัวกัดเกลียวเริ่ มกินเนื้อโลหะแล้ว ห้ามใช้มือเร่ งคัน
บังคับ เพื่อป้อนหัวกัดเกลียวอีกเด็ดขาด เนื่องจากจะทาให้ ระยะฟันเกลียวไม่ถูกต้อง
- ต้องระมัดระวังไม่ให้หวั กัดเกลียว กัดเนื้อโลหะมากเกินไป
จะทาให้ฟันเกลียวชารุ ดเสียหายได้
ขีดความสามารถของเครื่ อง
สามารถทาเกลียวได้กบั ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๑ / ๔“ – ๔“
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ตารางขนาดระยะความยาวของปลายท่อที่ทาเกลียว
ขนาดท่อ (NOM. SIZE )
๑ / ๒“
๑“
๑ - ๑ / ๔“
๑ - ๑ / ๒“
๒“
๒ - ๑ / ๒“
๓“
๔“

ความยาวของปลาย
๓ / ๔“
๓ / ๔“
๓ / ๔“
๑“
๑“
๑ - ๑ / ๔“
๑ -๑ / ๔“
๑ - ๑ / ๒“

เกลียว

ขั้นตอนการใช้ เครื่ องดัดท่อ (PIPE BENDING MACHINE)
การเตรียมการ
- เจ้าหน้าที่ประจาเครื่ องดัดท่อ จะต้องตรวจสอบขนาดโตนอก ,ความหนา
ของท่อ และรัศมี ความโค้งจากจุดกึ่งกลางแนวท่อ ตามแบบที่ กาหนด เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ในการดัดให้
เหมาะสมตามขนาด ลักษณะของงานนั้น ๆ
- จัดเตรี ยมท่อที่ตอ้ งการดัด ทาการหมายระยะช่วงในการดัด
- ทดลองเดินเครื่ องและโยกคันบังคับในตาแหน่งต่างๆ เพือ่ ตรวจความพร้อมของเครื่ อง
การเดินเครื่ อง
- ปิ ดสวิทช์เดินเครื่ อง
- นาท่อที่ตอ้ งการดัดใส่เข้าไปที่ช่องระหว่างลูกรองดัดภายนอกกับ
ปากจับยึดท่อโดยจะต้องใส่รองดัดภายในไปพร้อมกันและ จัดท่อให้อยูใ่ นตาแหน่ง หมายระยะการดัดไว้
- โยกคันบังคับหมายเลข ๒ เพื่อให้ลูกรองดัดภายในอยูใ่ นตาแหน่ง
เดินหน้าสุด
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- โยกคันบังคับหมายเลข ๔ เพื่อบังคับให้ปากจับท่อจับตัวท่อให้แน่น
ตลอดเวลาที่ทาการดัด
- โยกคันบังคับหมายเลข ๓ เพื่อบังคับให้ลูกกลิง้ ให้ประคองท่อขณะ
ทาการดัดท่อ แต่ตอ้ งระมัดระวังอย่าให้ลูกกลิ้งชิดกับตัวลูกรองดัดภายนอกมากเกินไปจะทาให้ลูกรองดัด
เสียหายได้
- โยกคันบังคับหมายเลข ๑ เพื่อบังคับลูกรองดัดภายนอก ทางาน และ
ดัดท่อทีละน้อยและปรับ แต่งลูกรองดัดภายในถอยหลังให้ได้ระยะตามไปด้วยพร้อมกันจนกระทัง่ ได้รัศมี
ความโค้งที่ ต้องการ
การเลิกเครื่ อง
- นาชิ้นงานออกจากเครื่ องดัด
- จดบันทึก ชม.ใช้การ
- ทาความสะอาดเครื่ องดัดและส่งมอบงาน
ขีดความสามารถของเครื่ อง
- สามารถดัดท่อได้ ขนาดโตนอก ๑“ , ๑ ๑/๔“,๑ ๑/๒“,๒“,
๒ ๑/๒“
ขั้นตอนการใช้ เครื่ องเจาะ (DRILL PRESSES)
การเตรียมการ
- เจ้าหน้าที่ประจาเครื่ องพิจารณาชิ้นงานรู ปร่ าง ลักษณะ และขนาดของรู ที่ตอ้ งการเจาะ
- ทาเครื่ องหมายโดยใช้เหล็กนาศูนย์ ตอกตรงจุดที่ตอ้ งการเจาะ
- เตรี ยมดอกสว่านที่จะนามาเจาะและเลือกขนาดของดอกสว่านให้ตรงกับขนาด
ของรู ที่ตอ้ งการเจาะ
- ตรวจสภาพเครื่ องเจาะให้พร้อมใช้งาน
การใช้ เครื่อง
- ยกชิ้นงานหรื อวัสดุงานที่ตอ้ งการเจาะรู ข้ ึนเครื่ องเจาะ โดยวางลงบนแท่นรองรับ
ของเครื่ องปรับแต่ง และเทียบศูนย์ระหว่างดอกสว่านกับจุดนาศูนย์บนชิ้นงาน แล้วกวดปากจับยึดงานให้แน่น
- เดินเครื่ องและเลือกความเร็วรอบในการเจาะให้เหมาะสมกับเนื้อโลหะชิ้นงาน
- กรณี ที่รูที่ตอ้ งการเจาะมีขนาดใหญ่ ให้ใช้ดอกสว่านขนาดเล็กเจาะนาไป
ก่อนแล้วจึงตามด้วยขนาดของดอกสว่านที่ตอ้ งการเจาะจริ ง
- ค่อย ๆ เพิ่มน้ าหนักในการกดคันบังคับให้ดอกสว่านกัดเนื้อโลหะทีละ
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น้อยจนกระทัง่ ทะลุชิ้นงาน
- ในระหว่างการเจาะให้ใช้สารหล่อเย็นหล่อระบายความร้อนเป็ นระยะ ๆ เพื่อ
ไม่ให้ดอกสว่านร้อนเกินไป
การเลิกเครื่ อง
- คลายปากจับชิ้นงานและนาชิน้ งานออกจากเครื่ องเจาะ
- ทาความสะอาดเครื่ องและบันทึกการทางาน
- ส่งมอบชิ้นงาน
ขีดความสามารถของเครื่ อง
- สามารถเจาะชิ้นงานที่มีความหนาสูงสุด ๑ นิ้ว
ขั้นตอนการใช้ เครื่ องตัดท่ อ
การเตรียมการ
- ตรวจสอบชิ้นงานว่าอยูใ่ นขีดความสามารถของเครื่ องหรื อไม่
- ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของชิ้นงาน เช่น โตนอก , ความหนา
- ตรวจสอบรางร่ องของลูกกลิ้งให้อยูใ่ นร่ องเดียวกันตลอดความยาว
- ตรวจสอบตัวล๊อคท่อ , ตัวล๊อครับท่อที่ระยะตัดท่อ
- ตรวจสอบน้ ามันหล่อที่ใบคัดเตอร์และสวิทช์ไฟของการทางาน
การใช้ เครื่อง
- วางท่อในระยะที่ตดั
- ล๊อคปลายท่อติดก้านบังคับท่อ
- หัวท่ออยูใ่ นระยะตัวรับท่อ
- ใบคัดเตอร์จนท่อขาด
การเลิกใช้ เครื่ อง
- ปิ ดสวิทช์ไปตาแหน่ง OFF
- คลายตัวล๊อคต่าง ๆให้เป็ นอิสระ
- ทาความสะอาดเครื่ องมือ
ข้ อควรระวัง
- ไม่ควรนาท่อที่มีความหนาเกินมาตัด
- เมื่อท่อขาดต้องระวังการกระเด็น
- ปิ ดสวิทย์ OFF ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
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วิธีการรับพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การจ่ายพัสดุ และการเบิกพัสดุเพิม่ เติม
๑. การรับพัสดุจากคลังพัสดุ
๑.๑ เจ้าหน้าที่กระซับ รง.ช่างท่อ ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการดังนี้
๑.๑.๑ รับใบเบิกพัสดุ (กพด.อนุมตั ิการจ่ายแล้ว) จากเสมียนธุรการหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายที่ หน.นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้ลงนามให้ดาเนินการ
๑.๑.๒ บันทึกเลขที่ ฎีกา ชื่อเรื อ ชื่องานลงในสมุดรับใบเบิกพัสดุ
๑.๑.๓ นาใบเบิกพัสดุไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่คลังที่ได้ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุ
๑.๑.๔ ปฏิบตั ิตามระเบียบที่เจ้าหน้าที่ประจาคลังแนะนา
๑.๑.๕ ตรวจดูเอกสารกากับพัสดุที่ระบุถึง SPECIFICATION และ
DIMENSION ของพัสดุ
๑.๑.๖ ตรวจดูสภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งเรี ยบร้อยมีฉลากกากับ ระบุชื่อ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต
๑.๑.๗ ตรวจสภาพของพัสดุจะต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่มีส่วนหนึ่ง
ส่วนใดชารุ ดเสียหาย
๑.๑.๘ ตรวจวัด DIMENSION ของพัสดุจะต้องถูกต้องตรงกับความ
ต้องการที่ระบุไว้ในใบเบิก
๑.๑.๙ ตรวจนับจานวนของพัสดุให้ถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุ
๑.๑.๑๐ ลงนามรับพัสดุ
๑.๑.๑๑ บันทึกรายการพัสดุที่ได้รับจากคลังพัสดุลงในแบบฟอร์มที่มาของพัสดุ
ซ่อมทาเรื อ (กรล.๓๕๖ - ๐๗) ลงหมายเลขล๊อต รง.ช่างท่อ ฯ เป็ นผูก้ าหนด
๑.๑.๑๒ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่กระซับ รง.ช่างท่อ ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ไปรับพัสดุตามรายการที่ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุแต่ได้รับไม่ครบรายการหรื อจานวน ให้เขียนรายการและ
จานวนที่ขาดลงในแบบฟอร์มเบิกพัสดุเพิ่มเติม (กรล.๓๕๖ - ๐๙) ส่งให้ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายเพื่อแจ้งให้นายทหารพัสดุทราบและให้ประสานกับ กผป.ฯ เพื่อเร่ งรัดจัดหาพัสดุตามรายการ
และจานวนตามใบเบิกที่คา้ งจ่าย
๑.๑.๑๓ การขนย้ายพัสดุจากคลังพัสดุมายัง รง.ช่างท่อ ฯ ดาเนินการดังนี้
ก. การขนย้ายแผ่นเหล็กที่จะนามาตัดหน้าแปลนตามใบเบิกพัสดุระบุ
ประสานกับเจ้าหน้าที่คลังเพื่อที่จะใช้รถยกมาส่งให้ที่ รง.ฯ
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ข. ในกรณี ที่พสั ดุมีน้ าหนักมากกว่า ๑๐ กก. หรื อมีจานวนมากกว่า ๒ ชิ้น
หรื อมีความยาวเกินกว่า ๒ ม. ให้ทาการขนย้ายโดยรถเข็นหรื อรถบรรทุกเทหน้าของ รง.ช่างท่อ ฯ
ค. ในกรณี ที่พสั ดุน้ นั เป็ นขวดบรรจุแก๊สให้ทาการขนย้ายโดยวางใน
แนวนอนและมีเครื่ องรัดให้มนั่ คง บรรทุกด้วยรถเข็น หรื อรถบรรทุกเทหน้าของ รง.ช่างท่อ ฯ
๒. การเก็บรักษาพัสดุ
๒.๑ เจ้าหน้าที่กระซับ รง.ช่างท่อ ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการดังนี้
ก. เมื่อพัสดุมาถึง รง.ฯ ให้แยกเก็บเป็ นสัดส่วน
ข. พัสดุที่มีขนาดเล็กให้แยกเก็บไว้ในกระซับ
ค. พัสดุจาพวกท่อต่าง ๆ แยกเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั ไว้เป็ นการเฉพาะใน
โรงงานแล้วทาการผูกป้ายหรื อเขียนด้วยสีระบุขอ้ มูลของใบเบิกพัสดุพร้อมล๊อตไว้ที่ปลายท่อมองเห็นได้
เด่นชัด
ง. พัสดุจาพวกแผ่นเหล็กแยกเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั ไว้เป็ นการเฉพาะ
ภายในโรงงานแล้วทาการเขียนด้วยสีระบุขอ้ มูลของใบเบิกพัสดุพร้อมล๊อตไว้ที่แผ่นเหล็กมองเห็นได้เด่นชัด
จ. พัสดุจาพวกขวดบรรจุแก๊สแยกเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั ไว้เป็ นการเฉพาะ
ในโรงงานแล้วทาการเขียนป้ายแสดงพื้นที่อนั ตรายห้ามนาไฟเข้าใกล้
ฉ. พัสดุประเภทลวดเชื่อมควรตรวจสภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์ทุก ๖ เดือน
ลวดเชื่อมที่แกะกล่องแล้วใช้ไม่หมดก่อนใช้ควรนาไปอบที่อุณหภูมิ ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ C อย่างน้อย ๒ ชม.
ช. ลงรายการพัสดุที่ได้รับมาจากคลังลงในบัตรควบคุมพัสดุและสมุดคุม
รายการพัสดุ
ฌ. จัดเก็บหลักฐานใบเบิกพัสดุซ่ึงได้รับพัสดุมาแล้วไว้ในแฟ้มของเรื อแต่ละลา
๓. การจ่ายพัสดุ
๓.๑. เจ้าหน้าที่กระซับ รง.ช่างท่อ ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการดังนี้
๓.๑.๑ รับแบบฟอร์มการเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ช่างท่อ ฯ(กรล.๓๕๖ - ๐๑)
ในส่วนที่ ๑. ที่ลงข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้วจาก หน.ช่าง , หน.งาน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
๓.๑.๒ จัดเตรี ยมพัสดุที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖ - ๐๑) ในส่วนที่ ๑.
๓.๑.๓ ทาการหักพัสดุออกจากบัตรควบคุมพัสดุ
๓.๑.๔ รับแบบฟอร์ม (กรล. ๓๕๖ – ๐๑) การเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.ช่าง
ท่อ ฯ ในส่วนที่ ๒ ที่ลงข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้ว จากช่างผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูท้ ี่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (กรล.
๓๕๖ - ๐๑) ในส่วนที่ ๒
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๓.๑.๕ ตรวจใบเบิกพัสดุตามแบบฟอร์ม (กรล. ๓๕๖ - ๐๑) ในส่วนที่ ๑ และ
ส่วนที่ ๒ มีขอ้ มูลถูกต้องและตรงกัน
๓.๑.๖ จ่ายพัสดุที่ได้จดั เตรี ยมไว้ ตามข้อ ๓.๑.๒ ให้กบั ผูท้ ี่ขอเบิกพัสดุที่ระบุชื่อ
ไว้ในแบบฟอร์ม (กรล. ๓๕๖ - ๐๑ ) ส่วนที่ ๒ นาพัสดุไปปฏิบตั ิงานต่อไป
๓.๑.๗ บันทึกรายการพัสดุที่ได้จ่ายไปของเรื อแต่ละลาลงในแบบฟอร์ม (กรล.
๓๕๖ - ๐๘)
๓.๑.๘ แนบแบบฟอร์มการเบิกพัสดุ (กรล. ๓๕๖ - ๐๑) ในส่วนที่ ๑ และส่วน
ที่ ๒ และแบบฟอร์ม (กรล.๓๕๖ - ๐๘) ที่จ่ายพัสดุออกไปแล้วไว้กบั ใบเบิกพัสดุ ตามข้อ ๒.๑ (ข้อย่อย ช.)
๔. การเบิกพัสดุเพิม่ เติม
๔.๑ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายรับใบเบิกพัสดุที่แนบมากับใบสัง่ งานในครั้ง
แรกแล้วให้ตรวจสอบรายการและจานวนตามใบเบิกพัสดุวา่ เพียงพอต่อการทางานซ่อมทาตามใบสัง่ งาน
หรื อไม่ ถ้าไม่เพียงพอหรื อขาดวัสดุที่ตอ้ งการแจ้งให้ หน.นายช่าง ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.ฯ
เพื่อประสาน กผป.ฯ ขอให้แก้ไขใบเบิกให้ตรงกับความต้องการจริ ง
๔.๒ หลังจากที่ดาเนินการซ่อมทาไปแล้วพบว่าพัสดุที่ได้รับมาในครั้งแรกนั้นไม่
เพียงพอ นายช่าง จะต้องดาเนินการเบิกเพิม่ เติมตามแบบฟอร์มเบิกพัสดุเพิม่ เติม (กรล.๓๕๖ - ๐๙) ให้
หน.นายช่าง ลงนามเบิกพัสดุเพิ่มเติมแล้วนาส่ง กรล.อจปร.อร.ดาเนินการต่อไป
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