
 

คูมือเรือเขาอู 

 
 

อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 
 

จัดทําโดย 
กองจัดการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 

กรมอูทหารเรือ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๒ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๒ 

 

 

คํานํา 
 

อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ เปนอูหมายเลข ๓ ของ ทร . ท่ีมีอูแหงใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงไดรับราชทานชื่อ จากพระบาทสมเด็จประเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เริ่มกอสรางตั้งแต  
ก.พ.๒๕๓๘ แลวเสร็จเม่ือ ก.ย.๒๕๔๖ ใชเงินกอสรางจํานวนประมาณ ๓ พันลานบาท 
 กรมอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๑ ,๐๐๐ ไร แบงเปน พ้ืนท่ีอูดานใน ประกอบดวย  
อูแหง ทาเทียบเรือ และอาคารโรงงานตางๆ และพ้ืนท่ีอูดานนอก ประกอบดวย อาคารกองบังคับการ สโมสร อาคาร
เอนกประสงค ยิมเนเซียม สนามกีฬารวมท้ังเขตบานพัก 
 การซอมทําเรือ นั้น มีรายละเอียดคอนขางมาก การดําเนินการใหไดผลดี มีประสิทธิภาพจะตองมี  
การประสานการปฏิบัติ ระหวางเรือกับอู อยางใกลชิด นอกจากนั้นยังตองมีกฎเกณฑ การปฏิบัติ คําแนะนําและ  
ขอหามตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความสะดวก ความรวดเร็วในการซอมทําเรือ ดังนั้น อรม .อร.จึงไดจัดทําคูมือเรือเขาอูของ 
อรม.อร. ฉบับนี้ข้ึนมา 
 

กองจัดการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 
กรมอูทหารเรือ 

ปรับปรุงใหม ๖ ส.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๓ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๓ 

 

 

สารบัญ 
 

หัวขอ         หนา 
บทท่ี ๑ กลาวโดยทั่วไป           ๔ 
บทท่ี ๒ การเตรียมเรือเพ่ือเขารับการซอม         ๘  
บทท่ี ๓ การปฏิบัติและขอหามเม่ือเรือเขารับการซอมทํา       ๑๐  
บทท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ           ๑๓  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๔ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๔ 

 

 

บทท่ี ๑  
กลาวโดยท่ัวไป 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหทราบถึง ขอมูลเก่ียวกับอูแหง และอุปกรณประจําอู  
๒. เพ่ือใหทราบถึง ขนาดทาเทียบเรือ ทาซอมทํา และสิ่งอํานวยความสะดวก 
๓. เพ่ือแนะนําสถานท่ีตางๆ และกานประสานงานกับ อรม .อร. 
๔. เพ่ือใหทราบการปฏิบัติท่ีถูกตองและเหมาะสมกอนท่ีเรือจะเขาอู ระหวางการซอมทําในอู  

และการนําเรือเขาออกจากอู 
 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับอูแหงและอุปกรณประจําอู 
 ๑.๑ ขนาดของอูแหง 
  กวาง       ๔๐ เมตร  
  ยาว       ๒๓๖ เมตร  
  ลึก       ๑๘ เมตร  
  ระดับท่ีขอบอู สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง  ๓.๕ เมตร  
  ระดับท่ีพ้ืนอู ต่ํากวาระดับน้ําทะเลปานกลาง  ๑๔.๕ เมตร  
  ประตูอูแหง (Flap gate) กวางxสูงxหนา= ๔๐x๒๑x๒.๓ เมตร น้ําหนัก ๖๐๐ ตัน 
  ประตู ปด - เปด ดวยลม 
  ทางวิง่รถ (Ramp) ลงสูพ้ืนอูกวาง ๓.๕ เมตร Max load ๓๕ Tons 
 ๑.๒ เครื่องจักร/อุปกรณประจําอูแหง 

 Portal Crane ขนาด ๗๕ ตัน    จํานวน ๒ ตัว  
 Sectional Gate     จํานวน ๑ ชุด (๑๒ ชิ้น)  
 Access Platform    จํานวน ๒ คัน  
 Mobile Crane ขนาด ๒๕ ตัน   จํานวน ๑ คัน  

๑.๓ เครื่องสูบน้ําประจําอู 
 ปมใหญ (Main Pump)  จํานวน ๔ ตัว สูบน้ําไดนาทีละ ๑๖๐ ลบ.ม. 
 ปมเล็ก (Drainage pump) จํานวน ๓ ตัว สูบน้ําไดนาทีละ ๕ลบ.ม. 
 ปมใน (Sonar pit)  จํานวน ๒ ตัว 
 น้ําท้ังหมดในอู จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. สามารถสูบใหแหงภายใน ๕ ช.ม. 

 
๒. ขนาดทาเทียบเรือ ทาซอมเรือ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
 ๒.๑ ทาเทียบเรือ (Arrival Berth) ตั้งแตพุกหมายเลข ๓๓ – ๓๗ 

 ความยาวหนาทา   ๓๕๐ เมตร  
 ความลึกหนาทา   ๑๓ .๕ เมตร(จากMSL) 
 ระดับท่ีขอบหนาทา  ๓ .๕ เมตร (สูงกวา MSL) 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๕ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๕ 

 

 

๒.๒ ทาซอมเรือ (Refit Berth) ตั่งแตพุกหมายเลข ๓๔ – ๗๒ 
 ความยาวหนาทา   ๓๔๐ เมตร  
 ความลึกหนาทา   ๑๓ .๕ เมตร 
 ระดับท่ีขอบหนาทา  ๓ .๕ เมตร 

 
๓. ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 อรม .อร . สามารถใหการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก ใหกับเรือท่ีเขารับการซอมทํา ตลอดระยะท่ีรับ  
การเขาซอมทํา ซ่ึงประกอบดวย ไฟฟากําลัง และแสงสวาง น้ําประปา และโทรทัศน ตลอดจนน้ําดับเพลิงโดยทางเรือ
จะตองทําเรื่องขอรับการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตามแบบรายงานหมายเลข ๑เสนอ กผป .อรม .อร. 
ลวงหนา ๑ วัน 
 ๓.๑ ไฟฟากําลัง และแสงสวาง 

ท่ีบริเวณทาเทียบเรือ ทาซอมเรือ และอูแหง มีระบบไฟฟาดังนี้  
 ขนาด ๓๘๐/๒๒๐ V ๕๐ Hz ๓ph. ๔๐๐ A/เสน 
 ขนาด ๓๘๐/๒๒๐ V ๖๐ Hz ๓ ph.๔๐๐ A/เสน 
 ขนาด         ๔๔๐ V ๖๐ Hz ๓ ph.๔๐๐ A/เสน 

การดําเนินการเก่ียวกับไฟฟากําลังและแสงสวาง ใหทางเรือปฏิบัติตามคําแนะนํา ชี้แจงของเจาหนาท่ี
อยางเครงครัด 

 ๓.๒ โทรศัพท 
 ท่ีบริเวณทาเทียบเรือ ทาซอมเรือ และอูแหง มีหัวตอโทรศัพทเลขหมายของ ทร .และของ

องคการโทรศัพท 
 ทางเรือสามารถขอโทร ศัพท เลขหมายของ ทร . ไดลําละ ๓ เลขหมาย ซ่ึง มว.โทรศัพท  

กสน.อรม.อร. จะดําเนินการติดตั้งใหซ่ึงโทรศัพท อรม.อร. มีอยูตามท่ีตางๆดังนี้ 
- บริเวณทาเทียบเรือ และทาซอมเรือ 
- บริเวณโรงงานตางๆ 
- บริเวณอูแหง 
- สโมสรสัญญาบัตร สโมสรประทวน และอาคารเอนกประสงค 
- อาคารกองบังคับการ 
- ใหทางเรือปฏิบัติตามคําแนะนํา ชี้แจงของเจาหนาท่ีอยางเครงครัด 
- หากพบเห็นการชํารุด หรือขัดของ กรุณาแจง มว.โทรศัพท กสน.อรม.อร. ท่ีหมายเลข 77777 

๓.๓ น้ําดื่ม น้ําใช และน้ําดับเพลิง 
 น้ําจืดสามารถรับไดจากทาเทียบเรือ 
 น้ําดับเพลิง สามารถติดตอไดจากทาเทียบเรือทาซอมเรือ และอูแหง 
 ใหทางเรือปฏิบัติตามคําแนะนํา ชี้แจงของเจาหนาท่ีอยางเครงครัด 

 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๖ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๖ 

 

 

๔. อาคารสถานท่ีตางๆ 
 อรม.อร. มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑ ,๐๐๐ ไร ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับ สอ ./รฝ. ทิศใตติดถนนสายทาเรือ
พาณิชยสัตหีบ ทิศตะวันตกติดทาเรือพาณิชยสัตหีบและทะเล โดยแบงออกเปน ๒ สวนคือ 
 ๔.๑ อูดานใน ประกอบดวย 

 อาคารโรงงานตางๆ  
 อูแหง  
 คลังพัสดุ  
 ทาเทียบเรือและทาซอมเรือ  

๔.๒ อูดานนอก ประกอบดวย 
 อาคารกองบังคับการ อร. 
 อาคารกองบังคับการ อรม.อร. 
 สโมสรสัญญาบัตร  
 อาคารเอนกประสงค  
 สโมสรประทวน  
 โรงยิมเนเซียม และสนามกีฬา  
 เขตบานพัก  

การประสานงานกับ อรม.อร. 
 กรณีเรือเขาซอมทําท่ี อรม.อร. และทางเรือตองการประสานงานในระดับเจาหนาท่ีใหดําเนินการดังนี้ 

 เรงรัด ติดตาม ประสานงานเก่ียวกับการซอมทําไดท่ี นายทหารกํากับการซอมสราง(นกช .) หรื
อกผป.อรม.อร. 

 ติดตอ ขอใหสิ่งอํานวยความสะดวกของ อรม.อร. ไดท่ี กผป.อรม.อร. โดย กอง สน.อรม.อร.เปน
ผูดําเนินการให 
 

 
 

แผนผังโดยสังเขป ของอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๗ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พ้ืนที่หวงหาม 
๑. กองพัสดุชาง 
๒. กองโรงงานเรือเหล็ก 
๓. กองโรงงานเครื่องกล 
๔. กองสนับสนุน 
๕. กองควบคุมคุณภาพ 
๖. กองโรงงานไฟฟา 
๗. โรงงานไฟฟาอาวุธ 
๘. กองโรงงานไฟฟาอาวุธ ศูนยซอม

สรางสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๘ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๘ 

 

 

บทท่ี ๒ 
การเตรียมเรือเพ่ือเขารับการซอม 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหทราบถึง ขอบเขตการรับผิดชอบ การซอมทําของเรือ อรม .อร. 
๒. เพ่ือใหทราบถึงการเตรียมเรือ สําหรับการซอมทํา 
๓. เพ่ือใหทราบถึงการตรวจเรือและซอมทําเรือของ อรม .อร. 

 
๑. ขอบเขตการรับผิดชอบการซอมทําเรือของ อรม.อร. 

 การซอมคืนสภาพ (คส .) รับผิดชอบเรือจํานวน ๒๑ ลํา คือ (๑) บฮ . (๓) ตกฝ . (๑) สกญ . (๑)  
ร.ล.อางทอง (๑) ร.ล.มาตรา (๒) ฟก . ชุด ร.ล.นเรศวร (๔) ฟก . ชุดร.ล.เจาพระยา (๒) ฟก . ชุด ร.ล.
รัตนโกสินทร (๓)  ตกด. ชุด ร.ล.คํารนสินธุ (๒) ยพญ. ชุด ร.ล.สชีงั และ (๑) ร.ล.มกุฎราชกุมาร 
๑. เรือหลวงจักรีนฤเบศร  ๒. เรือหลวงปตตานี  ๓. เรือหลวงนราธิวาส  
๔. เรือหลวงกระบี่  ๕. เรือหลวงสิมิลัน  ๖. เรือหลวงอางทอง  
๗. เรือหลวงมาตรา  ๘. เรือหลวงตากสิน  ๙. เรือหลวงนเรศวร  
๑๐. เรือหลวงเจาพระยา  ๑๑. เรือหลวงบางประกง  ๑๒. เรือหลวงกระบุรี  
๑๓. เรือหลวงสายบุรี  ๑๔. เรือหลวงรัตนโกสินทร ๑๕. เรือหลวงสุโขทัย  
๑๖. เรือหลวงลองลม  ๑๗. เรือหลวงทยานชล  ๑๘.เรือหลวงคํารนสินธุ  
๑๙. เรือหลวงสุรินทร  ๒๐. เรือหลวงสีชัง  ๒๑. เรือหลวงมกุฎราชกุมาร  

 การซอมตามระยะเวลา(ตจ.) รับผิดชอบเรือจํานวน ๒๑ ลํา 
 การซอมจํากัดประจําป (จก.ป) รับผิดชอบเรือในจํานวน ๒๑ ลํานี้ ยกเวน เรือชุด ร.ล.คํารนสินธุ 
 การซอมฉุกเฉิน 

- เรือจอดในท่ีตั่งปกติ รับผิดชอบเรือท่ีจอดอยูท่ีทาเรือจุกเสม็ด กทส .ฐท.สส. 
- เรือออกปฏิบัติราชการในทะเล ยังไมมีการแบงมอบให อรม .อร. รับผิดชอบ 

 
๒. การเตรียมการกอนเรือเขาอูแหง 
 ๒.๑ จัดการขนถายน้ําหนักจากเรือ เพ่ือใหเรือเบาท่ีสุด เชน น้ํา น้ํามันเชื้อเพลิง และเครื่องสรรพาวุธ (ขทร . 
ท่ี ๓๕ มาตรา ๓ ขอ ๒ ก.) 
 ๒.๒ ใหสูบน้ําทองเรือใหแหงกอนเขาเทียบทา อรม. อร. 

๒.๓ วัตถุระเบิด และเครื่องสรรพาวุธนําข้ึนจากเรือใหหมดกอนเรือเขาอู เก็บไวแตเพ่ือการรักษาการณ 
 ๒.๔ ตองปรับแตงทริมเรือใหอูในสภาพตั้งตรง ไมเอียง ซาย – ขวา และดราฟ หัว – ทายไมเกิน ๑ % 
ของความยาวเรือ หากไมสามารถปรับแตงไดใหแจง กองแผนและประมาณการชาง ทราบลวงหนากอน ๓ วัน 
 ๒.๕ หมุน คจญ . หรือเพลาใบจักร ใหปลายปกใบจักรสูงกวาแนวกระดูกงูมากท่ีสุด (ระเบียบ กร . วาดวยเรือ  
เขาอู ๒๕๒๓) 
 ๒.๖ กอนเรือเขาอู ใหเตรียมเชือก (หรือลวด ถาจําเปน) ไกหวั ขวา – ซาย ไกทาย ขาว – ซาย ความยาว  
อยางนอย เสนละ ๕๐ เมตร ปลายขางหนึ่งผูกไวบนเรือ ปลายขางหนึ่งสงข้ึนบก เพ่ือใชดึงเรือเขาอู การเตรียมเชือกนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงทาง อรม.อร. จะแจงใหทราบลวงหนา  



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๙ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๙ 

 

 

 ๒.๗ ใหทางเรือ (ตก.เรือหรือผูแทน) ไปพบหรือประสานนายทหารการอู เพ่ือชี้แจงกอนเรือเขาอู ๑ วัน 
 ๒.๘ กอนถึงกําหนดนําเรือเขาอูประมาณ ๕ วัน กผป.อรม.อร. จะนัดผูแทนทางเรือประชุมทําความเขาในใจตก
ลงในขอปฏิบัติตางๆ ในการนําเรือเขาอู และการปฏิบัติระหวางอยูในอู 
 ๒.๙ รายงานการนําเรือเขาอูครั้งสุดทายตามแบบรายงานหมายเลข ๒ สง กผป.อรม.อร. ลวงหนาอยางนอย๑ วัน 
 ๒.๑๐ รายงานอุปกรณท่ีต่ํากวากระดูกงู ตามแบบรายงานหมายเลข ๓ สง กผป.อรม.อร. ลวงหนาอยางนอย 
๑ วัน 
 ๒.๑๑ วัดและจดปริมาณน้ํา น้ํามัน ทุกถังกอนเรือเขาอู ลงในแบบรายงานหมายเลข ๔ สง กผป.อรม.อร.ลวงหนา
อยางนอย ๑ วัน 
 ๒.๑๒ หมายตําแหนง กง ฝากันน้ํา ทางน้ําเขาออกใตแนวน้ํา ดวยสีขาว และเขียนเลขกํากับ เขียนเฉพาะ กงท่ี 
๕,๑๐ ,๑๕,… นอกนั้นใหขีดเสนทุกกง ท่ีใดตรงกับฝาก้ันหอง ( Bulkhead) ใหทําเครื่องหมายดอกจันทรเหนือขีด
เครื่องหมายตําแหนงกง ซ่ึงตองเขียนใหตรงกับกงเรือ 
 ๒.๑๓ จัดทหารชวยรับเชือก ปลดเชือก และชวยในการผลักดันเรือ 
 ๒.๑๔ กําลังพลประจําเรือพรอมท่ีเรือกอนเรือเขาอู ๑ ชม . ท้ังนี้ เนื่องจากอาจมีการนําเรือเขาอูกอน
กําหนดเวลา ตามความเหมาะสม 
 
๓. การตรวจเรือ 
 ๓.๑ เม่ือนําเรือเขาอูแหง และทางอูไดสูบน้ําจนแหงอูแลว ใหทางเรือหะเรียสมอ โซสมอ และหรือลวดสมอวาง
เรียงกับพ้ืนอูเพ่ือรับการตรวจ และใหทําความสะอาดยุงโซดวย 
 ๓.๒ อรม .อร . จะนัดหมายทางเรือ และหนวยตนสังกัดเจาหนาท่ีรวมในการตรวจเรือดวย ใหทางเรือ  
จัดเจาหนาท่ีผูสามารถชี้แจงสิ่งชํารุดของตัวเรือ และสิ่งอ่ืนใตแนวน้ําแกเจาหนาท่ีของ อรม.อร. ไดถูกตอง 
 ๓.๓ อรม.อร. จะแจงกําหนดวันออกอูใหผูรวมตรวจเรือทราบ ภายหลังท่ีไดตรวจเรือเสร็จเรียบรอย 
 
๔. การซอมทําเรือ 
 ๔.๑ กลาวโดยท่ัวไป 

๔.๑.๑ ทางเรือจะตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ี อรม .อร. โดยใกลชิด ในการซอมทําใหแกเรือนั้น เชน  
การโยกยายสิ่งของกีดขวาง การถายน้ํามันออกจากถังท่ีชํารุด ฯลฯ (ระเบียบ กร.วาดวยเรือเขาอู พ.ศ. ๒๕๒๓) 

๔.๑.๒ งานท่ีทางเรือสามารถซอมทําเองไดก็ใหเรือดําเนินการเอง แตถางานสิ่งใดทางเรือทําไมได  
ก็รายงาน อรม.อร. ซอมทําให (ขทร.ท่ี ๓๕ มาตรา ๔ ขอ ๒) และเปนไปตามผนวก ก ทายบันทึกฯ กบ.ทร. ท่ี ๗๘๘๙/๒๓ 
ลง ๑๖ ก.ย. ๒๓ เก่ียวกับ อร. กําหนดขอบเขตของงาน และการสนับสนุนการซอมทําเรือให กร. ดําเนินการ 

๔.๑.๓ หากมีการรายงานให อรม .อร. ลางถังน้ํามัน กอนเรือเขารับการซอมทําท่ี อรม .อร. ใหทางเรือ  
สูบน้ํามันออกจากถังใหหมด และเติมน้ําลงในถัง ประมาณ ๗๐ % ของความจุถัง เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงาน
ตอไป 

๔.๑.๔ กผป.อรม.อร. จะแจงซ่ือนายทหารกํากับการซอมสราง (นกช.) ใหทางเรือทราบ 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๑๐ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๑๐ 

 

 

บทท่ี ๓ 
การปฏิบัติและขอหามเมื่อเรือเขารับการซอมทํา 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหทราบขอหามของเรือขณะเรือเขาอูแหง  
๒. เพ่ือใหทราบขอหามของเรือขณะเรืออยูในพ้ืนท่ี อรม.อร. 
๓. เพ่ือใหทราบถึงการเตรียมการ กอน และหลังออกจากอูแหง  

 
๑. ขอหามของเรือขณะเรือเขาอูแหง 
 ๑.๑ หามใชสวมและหองน้ําบนเรืออยางเด็ดขาด 
 ๑.๒ หามท้ิงสิ่งของใดๆ ลงในอูแหง 
 ๑.๓ หามทําการ ซัก – ลาง บนเรืออยางเด็ดขาด 
 ๑.๔ หามตอทอน้ําทุกชนิดลงเรือโดยพลการ 
 ๑.๕ ใหทหารประจําเรือเดินข้ึนลงทางลาดในการข้ึนลงอูแหง และใหบันไดในการ ข้ึน – ลง เรือ 
 ๑.๖ หามเคลื่อนยายสิ่งของท่ีมีน้ําหนักมากๆ รวมท้ัง น้ํา น้ํามันเชื้อเพลิง และของเหลวอ่ืนๆ หากมีความ จําเปน
ใหขออนุญาต กผป .อรม.อร. เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบและความปลอดภัย (ขทร . ท่ี ๓๕ มาตรา ๔ ขอ ๙) โดยใหทาง
เรือแจงนายทหารการอูทราบดวย 
 ๑.๗ หามทําการอยางใดอยางหนึ่งใหเรือสั่นสะเทือน เชน การวิ่ง กระโดด และการเดินเครื่องจักรตางๆ (ระเบียบ 
กร. วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.๒๕๓๒) 
 ๑.๘ เม่ือจะหมุนเครื่องจักรใหญทุกครั้ง ใหตรวจสอบวาไมมีสิ่งกีดขวางการหมุนใบจักร (ระเบียบ กร .วาดวยเรือ
เขาอู พ.ศ.๒๕๓๒) 

๑.๙ สิ่งของท่ีมีน้ําหนักมากๆ ถาจําเปนตองวางบนพ้ืนอู ขางอูแหง ใหแจง แผนกเชือกรอก และการอูทราบ  
เพ่ือชวยเหลือในการยก 

๑.๑๐ หามประกอบอาหารภายในเรือ อรม .อร. ไดจัดสถานท่ีประกอบอาหารไวบริเวณอาคารเอนกประสงค 
(ระเบียบ กร. วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.๒๕๓๒)  

๑.๑๑ หากผูท่ีไมมีหนาท่ีเวรยาม พักอาศัยบนเรือหลังเลิกงาน และในวันหยุดราชการ ซ่ึง อรม .อร. ไดจัดท่ีพัก
ใหกําลังพลของเรือ บริเวณขางอูแหง 

๑.๑๒ การตอไฟบกและโทรศัพทใหดําเนินการไดภายหลัง ทางอูสูบน้ําอูแหงเสร็จเรียบรอยแลว โดยแจง กผป .
อรม.อร. เพ่ือสั่งงาน กอง สน.อรม.อร. จะเปนผูดําเนินการให 

๑.๑๓ การนํายานพาหนะลงอูแหง ตองรายงานขออนุญาตนํายานพาหนะลงไปในอูแหงท่ี บก .อรม.อร. กอนทุก
ครั้ง และเม่ือไดรับอนุญาต จึงนํายานพานะลงไปได หามจอดยานพาหนะบนอูแหงเปนเวลานานกวาท่ีอนุญาต 

 
๒. ขอหามของเรือขณะท่ีอยูในพ้ืนท่ี อรม.อร.  
 ๒.๑ หาม ยิงนก ตกปลา ลงจับสัตวน้ํา หรือดําน้ํา บริเวณทาเรือเด็ดขาด 
 ๒ .๒ หามนําสุราอาหารมาดื่ม และรับประทานบริเวณทาเทียบเรือของอู  
 ๒.๓ หามนํายานพาหนะสวนตัวไปจอดบริเวณอูแหง ทาเทียบเรือ และโรงงานตางๆ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๑๑ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๑๑ 

 

 

 ๒.๔ หามเขาไปในบริเวณเขตหวงหาม เชน บริเวณคลังน้ํามัน , Harbor control, หองควบคุมการจาย
กระแสไฟฟา และหองแปลงความถ่ี 
 ๒.๕ ใหปฏิบัติตามระเบียบ อรม.อร. 
 ๒.๖ หามสูบน้ําทองเรือ และถายน้ํามันเสียลงทะเลรวมท้ังท้ิงขยะลงทะเลดวย 
 ๒.๗ หามปนรั้ว หรือกําแพง หรือเขาออกนอกชองทางท่ี อรม .อร. กําหนด 
 
๓. การรักษาความปลอดภัย (การผานเขาออก) 
 ใหปฏิบัติตามระเบียบ อรม.อร. วาดวยการรักษาความปลอดภัย 
 
๔. การปองกันเพลิงไหม 
 ๔.๑ กรณีเกิดเพลิงไหมเรือ ใหดําเนินการดับไฟเรือของตนเอง ตามข้ันตอน (ปฏิบัติตาม อทร.๙๒๐๔  
คูมือการปฏิบัติเก่ียวกับสถานีดับเพลิงของหนวยตางๆ และระเบียบท่ีเก่ียวของ) และรายงานตามลําดับชั้นรวมท้ังแจง 
แผนกนิรภัยการชางและรักษาความปลอดภัย อรม.อร. ทราบ 
 ๔.๒ กรณีเรืออยูในอูแหง ตองตอน้ําดับเพลิงอยูตลอดเวลา(ปฏิบัติตาม อทร.๔๐๐๘ คูมือการอู) โดยตอน้ํา
ดับเพลิงจากบริเวณขางอู หรือลานซอมเรือเขากับระบบน้ําดับเพลิงของเรือ แลวทดลองใช ถาไมสามารถตอเขากับ
ระบบน้ําดับเพลิงของเรือได ใหทางเรือพิจารณาแนวทางการปฏิบัติใหเหมาะสมกับเรือ เพ่ือปองกันกรณีเกิดไฟไหม  
ในเรือ  
 ๔.๓ กรณีมีการตัดแผนเหล็กตัวเรือ หรืองานแลนประสาน จะตองดําเนินการตรวจวัดไอระเหยของน้ํามัน
เชื้อเพลิง รวมท้ังแกสพิษ แกสระเบิด วาอยูในระดับท่ีปลอดภัยในการทํางานหรือไม และใหทางเรือจัดยามเฝาไฟ  
โดยจะตองเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตน เชน CO2 หรือตอทอน้ําดับเพลิง ใหพรอมดับไฟไดทันที 
 ๔.๔ ทางเรือจะตองดําเนินการทบทวนการฝกซอมดับเพลิงใหกับประจําเรือ และชี้แจงใหผูท่ีมาปฏิบัติงาน  
ในเรือใหเขาใจแนวทางในการปฏิบัติ อยางนอยวันละ ๑ ครั้ง 
 
๕. การปฏิบัติของทางเรือเม่ือออกจากอูแหง 
 ๕.๑ การเตรียมการกอนออกจากอยู เม่ือไดรับแจงการนําเรือออกจากอู จาก กผป .อรม .อร. ทางเรือจะตอง
ปฏิบัติดังนี้  

๕.๑.๑ ตรวจแผนเหล็กตัวเรือใตแนวน้ํา ปดลิ้นตางๆ ท่ีติดกับตัวเรือท้ังหมด ตรวจสวนประกอบของเรือใต
แนวน้ํา เชน โซนารล็อค เพลา ใบจักร ฯลฯ ถามีสิ่งใดบกพรอง อาจทําใหน้ํารั่วเขาเรือหรือทําใหเรือเสียสมรรถภาพดวย
ประการใดๆ ก็ตามตองแจง กผป.อรม.อร. 

๕.๑.๒ รายงานการเคลื่อนยายน้ําหนักท้ังหมด ในเรือระหวางท่ีอยูในอู ใหนายทหารการอูทราบท้ังนี้  
ใหนายทหารการอูฯ ตรวจสอบการแตเรือใหตรงกอนเรือลอยลํา 

๕.๑.๓ ติดตามสิ่งของท่ี อรม .อร. ซอมทําเสร็จเรียบรอยแลว และท่ีฝากไวบนบกกับแผนกนิรภัยการชาง
และรักษาความปลอดภัย อรม.อร. ลงเรอืใหหมด 

๕.๑.๔ เตรียมเชือกตางๆ เชนเดียวกับเรือเขาอูแหง เพ่ือใหในการดึงเรือออกและเทียบทาปากอู  
ในบริเวณอาวเทียบเรือ 
 ๕.๒ การนําเรือออกจากอูแหง ทางเรือจะตองปฏิบัติดังนี้ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๑๒ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๑๒ 

 

 

๕.๒ .๑กอนจะถึงกําหนดเรือออกจากอูแหง จะตองตรวจสอบ สิ่งอํานวยความสะดวกของ อรม .อร . 
ท่ีนํามาใหในเรือ เชน สายไฟฟา สายลม ทอน้ํา โทรทัศน ฯลฯ เหลานี้ใหปลดออกแลวนําสงคืน (ระเบียบ กร . 
วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.๒๕๓๒) 

๕.๒.๒ กอนกําหนดเวลาเปดน้ําเขาอูแหง จะตองตรวจสอบวาลิ้นน้ําทะเลตางๆ ไดปดสนิท กวดฝาอัดกระบอก
ดีฟุตเรียบรอย (ระเบียบ กร.วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.๒๕๓๒) 

๕.๒.๓ ตรวจสอบชองลมตางๆขางเรือตลอดจนชองกระจกขางเรือใหปดสนิทใหหมด  (ระเบียบ กร . 
วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.๒๕๓๒) 

๕.๒.๔ ใหนายทหารยามพรรคนาวินประจําวันรายงานใหนายทหารการอูฯ ทราบ เม่ือไดตรวจทุกสิ่งทุก
อยางเรียบรอย 

๕.๒.๕ เม่ือเปดน้ําเขาอูแหง ตองจัดเจาหนาท่ีประจําลิ้นน้ําทุกตัว เพ่ือตรวจการรั่วไหลของลิ้นนั้นๆและ
ตรวจสวนของตัวเรือใตแนวน้ํา ท่ีไดเปดซอมหรือสงสัยทุกแหง ถามีการรั่วไหลท่ีแกไขดวยตนเองไมได  
ใหแจงนายทหารการอูฯ ทราบทันที (ระเบียบ กร.วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.๒๕๓๒) 

๕.๒.๖ ในขณะนําเรือออกจากอูแหง จะตองจัดเจาหนาท่ีประจําเชนเดียวกับการนําเรือเขาอู(ระเบียบ กร .
วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.๒๕๓๒) 

๕.๒.๗ เม่ือเรือออกจากอูแหงเรียบรอยแลว การนําเรือเปนหนาท่ีของทางเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๑๓ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๑๓ 

 

 

บทท่ี ๔  
เรื่องอื่นๆ 

 
วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงเรื่องอ่ืนๆท่ี อรม.อร. กําหนด 
 
การเลนกีฬา 

 อนุญาตใหเลนกีฬาไดภายในสนามกีฬา และยิมเนเซียม ของ อรม .อร. เทานั้น สวนพ้ืนท่ีอ่ืนหามเลน
กีฬาอยางเด็ดขาด โดยเฉพาะบริเวณทาเทียบเรือ ทาซอมเรือ อูแหงและโรงงานตางๆ 

 การเลนกีฬาในสนาม หรือยิมเนเซียมของ อรม .อร. จะตองปฏิบัติตาม กฎ – ระเบียบ อยางเครงครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๑๔ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๑๔ 

 

 

อูแหง......................................................................... หมายเลข …………………………………………………………………………. 
เขาจอดเม่ือ ………………………………………….   ทาเทียบ  หมายเลข …………………………….………. 

ลานซอมเรือ หมายเลข ……………………………….……. 
มีความประสงคจะขอรับบริการจาก อรม.อร. ดังนี้ 
 
 
๑.กระแสไฟฟาขนาด 

แบบรายงานหมายเลข ๑ (แบบขอรับบริการเมื่อเรือเขาอูแหง และทาจอดเรือ) 
 

ร.ล. …………………………………………………………………. กอง ……………………………………………….…………………………………. 

 ๔๔๐ V – AC จํานวนประมาณ ……………………………………………….. Amp. 
 ๓๘๐ V – AC จํานวนประมาณ ……………………………………………….. Amp. 
 ๒๒๐ V – AC จํานวนประมาณ ……………………………………………….. Amp. 
 ๑๑๐ V – AC จํานวนประมาณ ……………………………………………….. Amp. 
 ๑๑๐ V– AC จํานวนประมาณ ……………………………………………….. Amp. 

 
๒.น้ํารับประทาน   วันละประมาณ …………………………… ตัน 
๓. น้ําดับเพลิง   
๔. โทรทัศน    
๕. ลม    ขนาดกําลังดัน ……………………………. ปอนด 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
         
        ผบ.ร.ล.………….…………………………… 
          (หรือผูแทน) 
 
หมายเหตุ ถาตองการใช  และ       เม่ือไมตองการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๑๕ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๑๕ 

 

 

๑. ออกอูเม่ือ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบรายงานหมายเลข ๒ (รายงานการเขาอู) 
 

ร.ล.…………….……………………………… 
                                                                                      วัน….…  เดือน………….… ป……….…… 

เสนอ 

เดือน…………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
๒. จํานวนวันท่ีเรือออกทะเล หรือออกจากอูครั้งสุดทาย .................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
๓. ประวัติการทาสีทองเรือ 

ทาสีทองเรือครั้งสุดทาย  
สีกันสนิมชั้นท่ี ๑ ……………………………………………………………………………………………………………..…… 
สีกันสนิมชั้นท่ี ๒……………………………………………………………………………………………………..…………… 
สีกันสนิมชั้นท่ี ๓………………………………………………………………………………………………………..………… 
สีกันเพรียงชั้นท่ี ๑…………………………………………………………………………………………..…………………… 
สีกันเพรียงชั้นท่ี ๒……………………………………………………………………………………………………..…………  
สีดําแนวน้ํา ……………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
      ผบ.ร.ล.………….………………..………………………. 
        (หรือผูแทน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๑๖ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๑๖ 

 

 

๑. หัวเรือกินน้ําลึก  ……………………………………… เมตร 

แบบรายงานหมายเลข ๓ (สภาพของสวนท่ีต่ํากวากระดูกงูเรือ) 
 

ร.ล.…………….……………………………… 
                                                                                      วัน….…  เดือน………….… ป……….…… 

เสนอ 

ทายเรือกินน้ําลึก  ……………………………………… เมตร 
โดมโซนารกินน้ําลึก ……………………………………… เมตร 
ใบจักรอยูต่ํากวากระดูกงู ……………………………………… เมตร 

๒. รายงานตําแหนงท่ีของสวนท่ีอยูใตแนวน้ํา 
 

รายการ ใตแนวน้ํา กราบ กงท่ี ขนาด 
ก.ทางน้ํา เขา – ออก 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
ข.โดมโซนาร 
…………………………… 
…………………………... 
…………………………… 

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

ค. เครื่องหยั่งน้ํา 
…………………………… 
…………………………... 
…………………………… 
 

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

 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 

 
       ผบ.ร.ล. ………….……………………………. 
         (หรือผูแทน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองจัดการ อรม.อร. 

เรื่องคูมือเรือเขาอูกจก.อรม.อร. 

เอกสารเลขท่ี แกไขครั้งท่ี....   ฉบับท่ี ....   

วันท่ีบังคับใช หนา๑๗ ของ ๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนของกองจดัการ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรอื หามนําไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต๑๗ 

 

 

ถังหมายเลข 

แบบรายงานหมายเลข ๔ (การวัดนํ้า, นํ้ามัน) 
 

ร.ล.…………….……………………………… 
                                                                                      วัน….…  เดือน………….… ป……….…… 

เสนอ 
 

ความจุ วัดได ระยะหางของ C.G. ของน้ํามันจากเสน 
ศูนยกลางลํา 

ถังน้ํามัน ถังน้ํา กล. / ตัน กล. / ตัน กราบขวา ถึงกลางลํา กราบซาย 
       
       

       
       

       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       

       
       
       
       

 
       ผบ.ร.ล. ………….……………………………. 

(หรือผูแทน) 
 

  


	สารบัญ

