ข้อกาหนด การปฏิบัตกิ ารบารุงรักษาที่ดี (Good Maintenance Practice (GMaP) Regulation)
1. ขอบเขต
1.1 บททั่วไป
ข้อกาหนดฉบับนี้เป็นข้อกาหนดเฉพาะสาหรับระบบการจัดการ การบารุงรักษาทีด่ ีขององค์กรที่
a) ต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบการบารุงรักษาในองค์กร ในอันทีจ่ ะทาให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามทีต่ ้องการ
b) มีเป้าหมายทีจ่ ะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ การบารุงรักษาให้มีประสิทธิผล รวมถึงกระบวนการสาหรับการ
ปรับปรุงระบบการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
1.2 การนาไปใช้งาน
ข้อกาหนดทั้งหมดในฉบับนี้ถูกกาหนดขึ้นและมุ่งหวังให้สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร โดยไม่คานึงถึงชนิด ขนาดและ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
2. ระบบการจัดการการบารุงรักษาที่ดี
2.1 ข้อกาหนดทั่วไป
ฝ่ายบารุงรักษาต้องสร้าง, จัดทาเอกสาร, นาไปปฏิบัตแิ ละรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการ การบารุงรักษา และมีการปรับปรุง
การบารุงรักษาให้มปี ระสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกาหนดนี้
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) กาหนดกระบวนการที่จาเป็นสาหรับระบบการบารุงรักษา
b) กาหนดขัน้ ตอนและความสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านั้น
c) จัดทาผังโครงสร้างงานบารุงรักษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับกระบวนการการบารุงรักษาที่กาหนด
d) กาหนดเกณฑ์และวิธีการที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งการปฏิบัติและควบคุมกระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
e) ทาให้มั่นใจว่ามีการจัดหาทรัพยากรและข้อมูลทีจ่ าเป็น สาหรับสนับสนุนการจัดการการบารุงรักษา
f) เฝ้าติดตาม , ตรวจวัด และวิเคราะห์กระบวนการการบารุงรักษา
g) ปฏิบตั ิกิจกรรมที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุผลตามแผน และปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อฝ่ายบารุงรักษาเลือกทีจ่ ะใช้กระบวนการการบารุงรักษาจากภายนอก องค์กรต้องมั่นใจว่าสามารถควบคุมแต่ละ
กระบวนการได้ ชนิดและขอบเขตของการควบคุมการประยุกต์ใช้กระบวนการจากภายนอกเหล่านี้ ต้องถูกกาหนดไว้ในระบบการ
บารุงรักษา
3. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานบารุงรักษา
3.1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหารงานบารุงรักษา
ผู้บริหารงานบารุงรักษาต้อง
a) สื่อสารภายในฝ่ายบารุงรักษาถึงความสาคัญของปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของการบารุงรักษา
b) กาหนดนโยบายการบารุงรักษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
c) มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ด้านการบารุงรักษาถูกกาหนดขึ้น
d) มีการประชุมทบทวนผลของการบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ
e) มีการจัดโครงสร้างองค์กรบารุงรักษาสอดคล้องกับระบบการบารุงรักษา
f) มั่นใจว่ามีการจัดหาทรัพยากรเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบารุงรักษา

3.2 การมุ่งเน้นทีค่ วามปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารระบบงานบารุงรักษาต้องมั่นใจว่า การปฏิบัติงานของพนักงานจะมีการทางานที่มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยที่ดีใน
การทางานบารุงรักษา เป็นไปตามเป้าหมายทีฝ่ ่ายบารุงรักษากาหนด
3.3 การมุ่งเน้นทีค่ วามพร้อมของเครื่องจักรในการผลิต
ผู้บริหารระบบงานบารุงรักษาต้องมั่นใจว่า ระบบการบารุงรักษาทีก่ าหนดขึน้ สามารถทาให้เครื่องจักรมีความพร้อมที่จะใช้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบารุงรักษากาหนด
3.4 การมุ่งเน้นที่การเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร
ผู้บริหารระบบงานบารุงรักษาต้องมั่นใจว่า ระบบการบารุงรักษาทีก่ าหนดขึน้ สามารถทาให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบารุงรักษากาหนด
3.5 การมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ผู้บริหารระบบงานบารุงรักษาต้องมั่นใจว่า ระบบการบารุงรักษาทีก่ าหนดขึน้ สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีความคุ้มค่า
มากที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกาหนด
3.6 นโยบายการบารุงรักษา
ผู้บริหารงานบารุงรักษาต้องมั่นใจว่านโยบายการบารุงรักษา ได้ถกู กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง
a) เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของฝ่ายบารุงรักษาและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
b) แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสอดคล้องกับข้อกาหนดนี้และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
c) แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร
d) สื่อสารและทาความเข้าใจในนโยบายภายในฝ่ายบารุงรักษา
e) ทาการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายอย่างต่อเนื่อง
3.7 การวางแผน
3.7.1 วัตถุประสงค์ด้านการบารุงรักษา
ผู้บริหารงานบารุงรักษาต้องมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ด้านการบารุงรักษาสอดคล้องกับนโยบายการ บารุงรักษาได้ถูกจัดทา
ขึ้นบนหน้าที่ ความรับผิดชอบและระดับที่เกี่ยวข้องภายในฝ่ายบารุงรักษา วัตถุประสงค์ด้านการบารุงรักษาต้องสามารถวัดได้และ
สอดคล้องกับนโยบายการบารุงรักษา
3.8 การทบทวนของฝ่ายบริหารงานบารุงรักษา
3.8.1 บททั่วไป
ผู้บริหารงานบารุงรักษาต้องทบทวนระบบการบริหารงานบารุงรักษาขององค์กรตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจใน
ความเหมาะสม , เพียงพอและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
การทบทวนนี้ต้องรวมถึงการประเมินโอกาสของการปรับปรุงและความต้องการสาหรับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน
บารุงรักษา , รวมถึงนโยบายการบารุงรักษาและวัตถุประสงค์ด้านการบารุงรักษา ต้องมีการเก็บรักษาบันทึกจากการทบทวนของผู้
บริหารงานบารุงรักษาด้วย

3.8.2 ข้อมูลของการทบทวน
ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนของผูบ้ ริหารงานบารุงรักษาต้องรวมถึงข้อมูลของ
a) ประสิทธิภาพของกระบวนการบารุงรักษา
b) ข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
c) การติดตามผลของกิจกรรมจากการทบทวนครั้งที่แล้ว
d) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารงานบารุงรักษา
e) เทคโนโลยีที่มผี ลต่อการวางแผนการบารุงรักษา
f) ข้อแนะนาสาหรับการปรับปรุง
3.8.3 ผลของการทบทวน
ผลของการทบทวนของผู้บริหารงานบารุงรักษา ต้องรวมถึงการตัดสินใจและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
a) การปรับปรุงประสิทธิผลและกระบวนการของระบบการบริหารงานบารุงรักษา
b) ทรัพยากรที่จาเป็นในอันที่จะทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบารุงรักษา
4. การจัดการทรัพยากร
4.1 การจัดหาทรัพยากร
ฝ่ายบารุงรักษาต้องกาหนดและจัดหาทรัพยากรทีจ่ าเป็น
a) เพื่อนาไปใช้และคงรักษาระบบการจัดการบริหารงานบารุงรักษาและมีการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
b) เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
4.2 อุปกรณ์ความปลอดภัย
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) จัดหาและกาหนดให้ผปู้ ฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
b) จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตงิ านทีเ่ หมาะสมต่องานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัตงิ าน
c) จัดให้มีการอบรม ทบทวนการอบรม การทดสอบความรู้ ทักษะของผู้ปฏิบัตงิ านในเรื่องความปลอดภัยในการทางาน
อย่างสม่าเสมอ
4.3 ทรัพยากรบุคคล
4.3.1 บททั่วไป
พนักงานที่ทางาน ต้องมีความสามารถบนพื้นฐานของ
เหมาะสม

การศึกษา , การฝึกอบรม , ความชานาญและประสบการณ์ที่

4.3.2 ความสามารถ, การฝึกอบรม
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งในระบบงานบารุงรักษา
b) กาหนดความสามารถที่จาเป็นสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสอดคล้องตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่กาหนดไว้
c) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามความสามารถที่จาเป็นนัน้
d) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น
e) มั่นใจว่าบุคลากรมีความตระหนักถึงความเกี่ยวข้องและความสาคัญของกิจกรรมของพวกเขา และวิธีการที่ช่วย
ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบารุงรักษา
f) มีการเก็บรักษาบันทึกของการศึกษา , การฝึกอบรม , ความชานาญและประสบการณ์อย่างเหมาะสม
4.3.3 การมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) ให้ผู้ใช้เครื่องจักรได้มีส่วนร่วมในการบารุงรักษา
b) สร้างให้ผู้ใช้เครื่องมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเครือ่ งจักรด้วยตนเอง
c) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในงานบารุงรักษาอย่าง
ถูกต้อง
d) ให้ผู้ใช้เครื่องจักรมีการตรวจสอบเครื่องจักรตามความรู้ ความสามารถทักษะที่มี
4.4 การจัดการชิ้นส่วน อะไหล่
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาชิ้นส่วน อะไหล่อย่างถูกต้องเหมาะสมกับชิ้นส่วนแต่ละประเภท
b) จัดให้มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายชิ้นส่วนต่างๆ มีการควบคุมจานวนให้เพียงพอต่อการใช้งานของฝ่ายบารุงรักษา
c) จัดให้มีระบบการจัดซื้อ จัดหา ตรวจสอบ ชิ้นส่วนต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนการนาเข้ามาใช้ในงานบารุงรักษา
d) จัดให้มีการเลือกผู้ขายที่มีความสามารถ เหมาะสมกับชิ้นส่วนต่างนั้นๆ
4.5 เครื่องมือที่ใช้ในงานบารุงรักษา
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) จัดให้มีเครื่องมือที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งานของผู้ปฏิบตั ิงาน
b) จัดให้มีระบบการจัดเก็บเครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
c) จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องมือต่างๆ
d) จัดให้มีระบบการเบิกจ่ายควบคุมเครื่องมือที่มคี วามสาคัญ
e) จัดให้มีการบารุงรักษา สอบเทียบ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการเสื่อมสภาพของเครื่องอย่างเหมาะสม

4.6 สารหล่อลื่น น้ามันและจารบี
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) จัดให้มีระบบการจัดหา จัดเก็บ ขนย้าย สารหล่อลื่นที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
b) จัดให้มีระบบการเติมสารหล่อลืน่ ที่เหมาะสม ทัง้ ปริมาณ ความถี่ และวิธีการ
c) จัดให้มีระบบการเปลี่ยนสารหล่อลื่นเป็นช่วงๆ โดยมีวิธีการที่เหมาะสม
d) จัดให้มีการใช้สารหล่อลื่นที่ถูกต้องตามชนิด ประเภท ของเครื่องจักรและสารหล่อลื่น
e) จัดให้มีระบบป้องกันสารหล่อลื่น ปนเปือ้ นลงสู่สภาพแวดล้อม
f) จัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากสารหล่อลื่นที่จะเกิดขึน้ กับผูป้ ฏิบัติงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.7 โรงปฏิบัติงานซ่อม
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) จัดให้มีโรงปฏิบัติงานซ่อมทีเ่ หมาะสม มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
(เช่นแสงสว่าง เสียง)
4.8 เอกสาร ข้อมูลเครื่องจักร
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) จัดทาบัญชีรายการเอกสารคู่มือ แบบ บันทึกการตั้งค่าพรารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องจักร
b) จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตใิ นการใช้เอกสาร แบบ คู่มือเครื่องจักร เพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกทาลาย
c) จัดให้มีสถานที่จดั เก็บเอกสาร คู่มอื แบบ บันทึกการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เหมาะสม
d) มีการปรับปรุงให้เอกสารมีความทันสมัยอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต้องทาการบันทึกไว้
หากต้องการจัดเก็บ เอกสาร คู่มือ แบบ บันทึกการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในรูปของไฟร์คอมพิวเตอร์ ต้องมั่นใจว่า
เอกสารดังกล่าวจะถูกแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ และสามารถเข้าถึงได้เมื่อต้องการ
5. การดาเนินการบารุงรักษา
5.1 การวางแผนงานซ่อมบารุง
ฝ่ายบารุงรักษาต้องวางแผนและพัฒนาระบบการซ่อมบารุงทีจ่ าเป็นที่จะทาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การบารุงรักษาได้
ตามที่ฝ่ายซ่อมบารุงตั้งไว้
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) จัดทาบัญชีรายชื่อเครื่องจักรทัง้ หมดและจัดลาดับความสาคัญของเครื่องจักร เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การ
บารุงรักษา
b) จัดทาแผนการบารุงรักษาในเครื่องจักรที่มคี วามสาคัญ
c) จัดให้มีผู้รบั ผิดชอบในการวางแผนการบารุงรักษาที่ชัดเจน
d) จัดให้มีการปรับปรุงแผนการบารุงรักษาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การบารุงรักษา

5.2 การจัดการบารุงรักษาตามแผน
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) จัดทาบัญชีรายการชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพเสียหายของเครือ่ งจักรที่มคี วามสาคัญ
b) จัดทาแผนการบารุงรักษาตามช่วงเวลาที่ชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพและเสียหาย โดยแหล่งข้อมูลจาก คู่มือเครื่องจักร
ประวัติการซ่อม การสบการณ์ของช่าง และความผิดปกติที่ตรวจพบเป็นอย่างน้อย
c) จัดทาแผนการบารุงรักษา รายปี ราย 5 ปี ของชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพและเสียหาย
d) จัดให้มีรายละเอียดและค่าวัดที่ใช้การตรวจสอบที่ชัดเจน
e) จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตใิ นการตรวจสอบ การเปลี่ยน การปรับตั้ง การทดสอบ ในกรณีมีขนั้ ตอนทีซ่ ับซ้อน
5.3 การจัดการบารุงรักษาเชิงพยากรณ์
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a)
b)
c)
d)
e)
f)

จัดลาดับความสาคัญของเครื่องจักรที่มีการบารุงรักษาเชิงพยากรณ์
จัดทารายการชิ้นส่วนของเครรื่องจักรที่ทาการบารุงรักษาเชิงพยากรณ์
จัดทาแผนการบารุงรักษาเชิงพยากรณ์
จัดให้มีวิธีการวัด เกณฑ์ที่ใช้วัดที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนที่ต้องการพยากรณ์
จัดทาแนวโน้มของค่าที่วัด และกาหนดค่าขอบเขตที่ยอมรับได้สาหรับชิ้นส่วนทีต่ ้องการพยากรณ์
จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตใิ นการวัดค่าที่ใช้ในการพยากรณ์ในกรณีที่มีขั้นตอนที่ซบั ซ้อน

5.4 ระบบการแจ้งซ่อม แจ้งสร้าง
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตใิ นการรับแจ้งซ่อม แจ้งสร้างจากฝ่ายที่ต้องการแจ้งซ่อม แจ้งสร้าง
b) จัดให้มีขนั้ ตอนการติดตาม การจ่ายงานแก่ช่างซ่อมบารุงเพื่อเข้าทาการซ่อม การสร้าง ตามทักษะที่กาหนดไว้
c) จัดให้มขี ั้นตอนการตรวจสอบรับงานจากฝ่ายที่ต้องการแจ้งซ่อม แจ้งสร้าง ในกรณีที่ดาเนินการแล้ว
d) จัดให้มีระบบในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ส่งผลทาให้เครือ่ งจักรเสียเกิดขึ้น
e) จัดให้มีบนั ทึกข้อมูลการซ่อมการสร้างไว้เป็นหลักฐาน (ดูข้อ 5.6)
5.5 ระบบการบารุงรักษาโดยใช้ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรเป็นศูนย์กลาง
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a)
b)
c)
d)
e)

ทาการศึกษาค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรที่มีความสาคัญ
กาหนดเครื่องจักรที่มีผลกระทบต่อค่าความน่าเชื่อถือของทั้งสายการผลิต
จัดทารายการชิ้นส่วนที่มีผลกระทบต่อค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร
กาหนดรูปแบบความล้มเหลวของชิ้นส่วนของชิ้นส่วนที่มผี ลกระทบต่อค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร
ทาการจัดระบบการบารุงรักษาทั้งนี้เพื่อป้องกันรูปแบบความล้มเหลวของชิ้นส่วนเครื่องจักรเพิ่มความน่าน่าเชื่อถือ
ของเครื่องจักรให้มากขึ้น

5.6 ระบบการบันทึกข้อมูลการซ่อมและการเก็บประวัติการซ่อม
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) กาหนดระเบียบวิธีการในการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักร เป็นประวัตใิ นการซ่อม การสร้างของเครื่องจักร
ต่างๆ
b) มีบันทึกข้อมูลการซ่อมต่างๆ อย่างชัดเจน สามารถสืบย้อนกลับสู่การแจ้งซ่อมหรือแจ้งสร้างได้
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ฝ่ายบารุงรักษาต้อง
a) ทาการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงทีท่ าให้เครื่องจักรเสียและต้องทาการป้องกันอย่างเหมาะสม
b) ทาการวิเคราะห์ เก็บประวัติ อายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่สาคัญของเครื่องจักร เพื่อนามาวางแผนการบารุงรักษาที่
เหมาะสม โดยใช้วิธีการทางสถิติ
c) ทาการติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน ประสิทธิผลของระบบบารุงรักษา เพื่อปรับปรุงระบบการบารุงรักษา ทักษะของ
พนักงานช่างและผู้ใช้เครื่อง ทรัพยากร แผนการบารุงรักษา เพื่อให้ระบบบารุงรักษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
d) ทาการประเมินผลในรูปของความพร้อมของเครื่องจักร ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรและความคุม้ ค่าของการใช้
ทรัพยากรในการบารุงรักษา
e) ทำกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ ให้ บรรลุตำมนโยบำยขององค์กร

