
 

 

ข้อก าหนด การปฏิบัตกิารบ ารุงรกัษาท่ีดี (Good Maintenance Practice (GMaP) Regulation) 
1. ขอบเขต 
 1.1 บททั่วไป 

ข้อก าหนดฉบับนี้เป็นข้อก าหนดเฉพาะส าหรับระบบการจัดการ การบ ารุงรักษาทีด่ีขององค์กรที ่
a) ต้องการที่จะแสดงให้เหน็ถึงความสามารถของระบบการบ ารุงรักษาในองค์กร ในอันทีจ่ะท าให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายตามทีต่้องการ 
b)  มีเป้าหมายทีจ่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ การบ ารุงรักษาให้มีประสิทธิผล   รวมถึงกระบวนการส าหรับการ

ปรับปรุงระบบการบ ารงุรักษาอยา่งต่อเนื่อง   และสอดคล้องกับเปา้หมายขององค์กร 
 1.2 การน าไปใช้งาน 

ข้อก าหนดทั้งหมดในฉบบันี้ถูกก าหนดขึ้นและมุ่งหวังให้สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร   โดยไม่ค านึงถึงชนิด ขนาดและ
ผลิตภัณฑข์ององค์กร 

 
2. ระบบการจัดการการบ ารุงรกัษาท่ีดี 
 2.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

ฝ่ายบ ารุงรักษาต้องสร้าง, จัดท าเอกสาร, น าไปปฏิบัตแิละรักษาไว้ซ่ึงระบบการจดัการ การบ ารุงรักษา    และมีการปรับปรุง
การบ ารุงรักษาให้มปีระสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง   ตามข้อก าหนดนี ้

ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 
a) ก าหนดกระบวนการที่จ าเป็นส าหรับระบบการบ ารุงรักษา  
b) ก าหนดขัน้ตอนและความสัมพันธข์องกระบวนการเหล่านั้น 
c) จัดท าผังโครงสร้างงานบ ารุงรักษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับกระบวนการการบ ารุงรักษาที่ก าหนด 
d) ก าหนดเกณฑแ์ละวิธีการที่จ าเปน็   เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งการปฏบิัติและควบคุมกระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล และสอดคล้องกับเปา้หมายขององค์กร 
e) ท าให้มั่นใจว่ามีการจัดหาทรัพยากรและข้อมูลทีจ่ าเปน็   ส าหรับสนับสนุนการจดัการการบ ารุงรักษา 
f) เฝ้าติดตาม , ตรวจวัด  และวิเคราะห์กระบวนการการบ ารุงรักษา 
g) ปฏิบตัิกิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุผลตามแผน   และปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 

เมื่อฝ่ายบ ารุงรักษาเลือกทีจ่ะใช้กระบวนการการบ ารุงรักษาจากภายนอก   องค์กรต้องมั่นใจว่าสามารถควบคุมแต่ละ
กระบวนการได ้  ชนิดและขอบเขตของการควบคุมการประยุกต์ใช้กระบวนการจากภายนอกเหล่านี้   ต้องถูกก าหนดไว้ในระบบการ
บ ารุงรักษา 
 
3. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานบ ารุงรักษา 
 3.1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหารงานบ ารุงรักษา 

ผู้บริหารงานบ ารุงรักษาต้อง 
a) ส่ือสารภายในฝ่ายบ ารุงรักษาถึงความส าคัญของปฏบิัติตามเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของการบ ารุงรักษา 
b) ก าหนดนโยบายการบ ารุงรักษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององคก์ร 
c) มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ด้านการบ ารุงรักษาถูกก าหนดขึ้น 
d) มีการประชุมทบทวนผลของการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
e) มีการจัดโครงสร้างองค์กรบ ารุงรกัษาสอดคล้องกับระบบการบ ารุงรักษา 
f) มั่นใจว่ามีการจัดหาทรัพยากรเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบ ารุงรักษา 



 

 

 3.2 การมุ่งเนน้ทีค่วามปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารระบบงานบ ารุงรักษาต้องมั่นใจว่า การปฏบิัติงานของพนกังานจะมีการท างานที่มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยที่ดีใน
การท างานบ ารุงรักษา เป็นไปตามเป้าหมายทีฝ่่ายบ ารุงรักษาก าหนด 

 3.3 การมุ่งเน้นทีค่วามพร้อมของเครื่องจักรในการผลิต 

ผู้บริหารระบบงานบ ารุงรักษาต้องมั่นใจว่า ระบบการบ ารุงรักษาทีก่ าหนดขึน้สามารถท าให้เครื่องจกัรมีความพร้อมที่จะใช้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบ ารุงรกัษาก าหนด 

 3.4 การมุ่งเนน้ที่การเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร 

ผู้บริหารระบบงานบ ารุงรักษาต้องมั่นใจว่า ระบบการบ ารุงรักษาทีก่ าหนดขึน้สามารถท าให้เครื่องจกัรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบ ารุงรกัษาก าหนด 

 3.5 การมุ่งเนน้ที่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ผู้บริหารระบบงานบ ารุงรักษาต้องมั่นใจว่า ระบบการบ ารุงรักษาทีก่ าหนดขึน้สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีความคุ้มค่า
มากที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรก าหนด 

 3.6 นโยบายการบ ารุงรักษา 

ผู้บริหารงานบ ารุงรักษาต้องมั่นใจว่านโยบายการบ ารุงรักษา ได้ถกูก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง 

a) เหมาะสมกับจดุมุ่งหมายของฝ่ายบ ารุงรักษาและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 
b) แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสอดคลอ้งกับข้อก าหนดนี้และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบ ารุงรักษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
c) แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
d) ส่ือสารและท าความเข้าใจในนโยบายภายในฝ่ายบ ารุงรักษา 
e) ท าการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

 
 3.7 การวางแผน 
  3.7.1 วัตถุประสงค์ด้านการบ ารงุรักษา 

  ผู้บริหารงานบ ารุงรักษาต้องมั่นใจว่าวัตถุประสงคด์้านการบ ารุงรักษาสอดคล้องกับนโยบายการ บ ารุงรักษาไดถู้กจัดท า
ขึ้นบนหน้าที่ ความรับผิดชอบและระดับที่เกี่ยวข้องภายในฝ่ายบ ารงุรักษา วัตถุประสงคด์้านการบ ารงุรักษาต้องสามารถวัดได้และ
สอดคล้องกับนโยบายการบ ารุงรกัษา 

 3.8 การทบทวนของฝ่ายบริหารงานบ ารุงรกัษา 

  3.8.1 บททั่วไป 

ผู้บริหารงานบ ารุงรักษาต้องทบทวนระบบการบริหารงานบ ารุงรักษาขององค์กรตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้   เพื่อให้มั่นใจใน
ความเหมาะสม , เพียงพอและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

การทบทวนนี้ต้องรวมถึงการประเมินโอกาสของการปรบัปรงุและความต้องการส าหรับการเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิารงาน
บ ารุงรักษา , รวมถึงนโยบายการบ ารุงรักษาและวัตถปุระสงคด์้านการบ ารุงรักษา ต้องมีการเก็บรักษาบันทึกจากการทบทวนของผู้
บริหารงานบ ารุงรักษาด้วย 
 



 

 

  3.8.2 ข้อมูลของการทบทวน 
  ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนของผูบ้ริหารงานบ ารุงรักษาต้องรวมถึงขอ้มูลของ 

a) ประสิทธิภาพของกระบวนการบ ารุงรักษา 
b) ข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
c) การติดตามผลของกจิกรรมจากการทบทวนครั้งที่แล้ว 
d) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ่ระบบการบริหารงานบ ารุงรักษา 
e) เทคโนโลยีที่มผีลต่อการวางแผนการบ ารุงรักษา 
f) ข้อแนะน าส าหรับการปรบัปรุง 

 
  3.8.3 ผลของการทบทวน 

  ผลของการทบทวนของผู้บรหิารงานบ ารุงรักษา   ต้องรวมถึงการตดัสนิใจและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 
a) การปรับปรงุประสิทธิผลและกระบวนการของระบบการบริหารงานบ ารุงรักษา 
b) ทรัพยากรที่จ าเป็นในอันที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงคข์องการบ ารุงรักษา 

 
4. การจัดการทรัพยากร 
 4.1 การจัดหาทรัพยากร 

ฝ่ายบ ารุงรักษาต้องก าหนดและจดัหาทรัพยากรทีจ่ าเปน็ 
a) เพื่อน าไปใช้และคงรักษาระบบการจัดการบรหิารงานบ ารุงรักษาและมีการปรับปรงุประสิทธิผลอยา่งต่อเนื่อง 
b) เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 

 

 4.2 อุปกรณ์ความปลอดภัย 

   ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) จัดหาและก าหนดให้ผูป้ฏบิัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 
b) จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตงิานทีเ่หมาะสมต่องานที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้ปฏิบัตงิาน 
c) จัดให้มีการอบรม ทบทวนการอบรม การทดสอบความรู้ ทักษะของผู้ปฏิบัตงิานในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน

อย่างสม่ าเสมอ 
 
 4.3 ทรัพยากรบุคคล 
  4.3.1 บทท่ัวไป 

 พนักงานที่ท างาน ต้องมีความสามารถบนพื้นฐานของ  การศึกษา , การฝึกอบรม , ความช านาญและประสบการณ์ที่
เหมาะสม 

 

 

 

 



 

 

  4.3.2 ความสามารถ, การฝึกอบรม 

  ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 
a) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหนง่ในระบบงานบ ารุงรักษา 
b) ก าหนดความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ปฏบิัติงานที่มีผลต่อความสอดคล้องตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

ที่ก าหนดไว้  
c) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามความสามารถที่จ าเป็นนัน้ 
d) ประเมนิประสิทธิผลของกจิกรรมที่จัดขึ้นนั้น 
e) มั่นใจว่าบคุลากรมีความตระหนักถึงความเกี่ยวข้องและความส าคัญของกิจกรรมของพวกเขา   และวิธีการที่ช่วย

ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องการบ ารุงรักษา 
f) มีการเก็บรักษาบันทึกของการศึกษา , การฝึกอบรม , ความช านาญและประสบการณ์อย่างเหมาะสม 

  4.3.3 การมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
    ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) ให้ผู้ใช้เครื่องจักรได้มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา 
b) สร้างให้ผู้ใช้เครื่องมคีวามรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเครือ่งจักรด้วยตนเอง 
c) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อใหผู้้ใช้เครื่องมคีวามรู้ ความสามารถ ทักษะ ในงานบ ารุงรักษาอย่าง

ถูกต้อง 
d) ให้ผู้ใช้เครื่องจักรมีการตรวจสอบเครื่องจักรตามความรู้ ความสามารถทักษะที่ม ี

 
 4.4 การจัดการชิ้นส่วน อะไหล ่
   ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) จัดให้มีสถานที่เกบ็รักษาช้ินส่วน อะไหล่อย่างถูกต้องเหมาะสมกับช้ินส่วนแต่ละประเภท 
b) จัดให้มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายช้ินส่วนต่างๆ มีการควบคุมจ านวนให้เพียงพอต่อการใช้งานของฝ่ายบ ารุงรักษา 
c) จัดให้มีระบบการจดัซื้อ จัดหา ตรวจสอบ ช้ินส่วนต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนการน าเข้ามาใช้ในงานบ ารงุรักษา 
d) จัดให้มีการเลือกผู้ขายที่มีความสามารถ เหมาะสมกับชิ้นส่วนต่างนั้นๆ 

 
 4.5 เครื่องมือที่ใช้ในงานบ ารงุรักษา 
  ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) จัดให้มีเครื่องมือที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งานของผู้ปฏบิตัิงาน 
b) จัดให้มีระบบการจดัเก็บเครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
c) จัดให้มีสถานที่เกบ็รักษาเครื่องมอืที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องมือต่างๆ 
d) จัดให้มีระบบการเบิกจ่ายควบคุมเครื่องมือที่มคีวามส าคัญ 
e) จัดให้มีการบ ารุงรักษา สอบเทียบ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการเสื่อมสภาพของเครื่องอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 



 

 

 4.6 สารหล่อลื่น น้ ามันและจารบ ี
ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) จัดให้มีระบบการจดัหา จดัเก็บ ขนย้าย สารหล่อล่ืนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 
b) จัดให้มีระบบการเติมสารหล่อล่ืนที่เหมาะสม ทัง้ปริมาณ ความถ่ี และวิธีการ 
c) จัดให้มีระบบการเปลี่ยนสารหล่อลื่นเป็นช่วงๆ โดยมีวิธีการที่เหมาะสม 
d) จัดให้มีการใช้สารหล่อล่ืนที่ถูกตอ้งตามชนิด ประเภท ของเครื่องจกัรและสารหล่อล่ืน 
e) จัดให้มีระบบป้องกันสารหล่อล่ืน ปนเปือ้นลงสู่สภาพแวดล้อม 
f) จัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากสารหล่อล่ืนที่จะเกิดขึน้กับผูป้ฏบิัติงานหรือบคุคลที่เกี่ยวข้อง 

 
 4.7 โรงปฏบิัติงานซ่อม 

ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 
a) จัดให้มีโรงปฏบิัติงานซ่อมทีเ่หมาะสม มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมต่อการปฏบิัติงานของผู้ปฏบิัติงาน 

(เช่นแสงสว่าง เสียง) 
 

 4.8 เอกสาร ขอ้มูลเครื่องจักร 
   ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) จัดท าบัญชีรายการเอกสารคู่มือ แบบ บนัทึกการตั้งค่าพรารามิเตอรต์่างๆ ของเครื่องจักร 
b) จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตใินการใช้เอกสาร แบบ คู่มือเครื่องจักร เพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกท าลาย 
c) จัดให้มีสถานที่จดัเกบ็เอกสาร คู่มอื แบบ บันทึกการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เหมาะสม  
d) มีการปรับปรงุใหเ้อกสารมีความทันสมัยอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต้องท าการบันทึกไว้ 

หากต้องการจัดเก็บ เอกสาร คู่มือ แบบ บันทึกการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในรปูของไฟร์คอมพิวเตอร์ ต้องมั่นใจว่า
เอกสารดังกล่าวจะถูกแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ และสามารถเข้าถึงได้เมื่อต้องการ 

 

5. การด าเนินการบ ารุงรกัษา 

 5.1 การวางแผนงานซ่อมบ ารุง 

  ฝ่ายบ ารุงรักษาต้องวางแผนและพัฒนาระบบการซ่อมบ ารุงทีจ่ าเปน็ที่จะท าให้สามารถบรรลุวัตถปุระสงค์การบ ารุงรักษาได้
ตามที่ฝ่ายซ่อมบ ารุงตั้งไว้ 

ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 
a) จัดท าบัญชีรายช่ือเครื่องจักรทัง้หมดและจัดล าดบัความส าคัญของเครื่องจักร เพื่อตอบสนองต่อวัตถปุระสงค์การ

บ ารุงรักษา 
b) จัดท าแผนการบ ารุงรักษาในเครื่องจักรที่มคีวามส าคัญ 
c) จัดให้มีผู้รบัผิดชอบในการวางแผนการบ ารุงรักษาที่ชัดเจน 
d) จัดให้มีการปรับปรุงแผนการบ ารงุรักษาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การบ ารุงรักษา 

 

 

 



 

 

 5.2 การจัดการบ ารุงรักษาตามแผน 

  ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) จัดท าบัญชีรายการช้ินส่วนเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพเสียหายของเครือ่งจักรที่มคีวามส าคัญ 
b) จัดท าแผนการบ ารุงรักษาตามช่วงเวลาที่ช้ินส่วนที่เสื่อมสภาพและเสียหาย โดยแหล่งข้อมูลจาก คู่มือเครื่องจักร 

ประวัติการซ่อม การสบการณ์ของช่าง และความผิดปกตทิี่ตรวจพบเปน็อย่างน้อย 
c) จัดท าแผนการบ ารุงรักษา รายปี ราย 5 ปี ของชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพและเสียหาย 
d) จัดให้มีรายละเอียดและค่าวัดที่ใช้การตรวจสอบที่ชัดเจน 
e) จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตใินการตรวจสอบ การเปลี่ยน การปรบัตั้ง การทดสอบ ในกรณีมีขัน้ตอนทีซั่บซ้อน 

 

 5.3 การจัดการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ ์

ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) จัดล าดับความส าคัญของเครื่องจกัรที่มีการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ 
b) จัดท ารายการช้ินส่วนของเครรื่องจักรที่ท าการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ 
c) จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์  
d) จัดให้มีวิธีการวัด เกณฑ์ที่ใช้วัดที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนที่ต้องการพยากรณ์ 
e) จัดท าแนวโน้มของค่าที่วัด และก าหนดค่าขอบเขตที่ยอมรบัได้ส าหรับชิ้นส่วนทีต่้องการพยากรณ์ 
f) จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตใินการวัดค่าที่ใชใ้นการพยากรณ์ในกรณีที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน 

 

 5.4 ระบบการแจ้งซ่อม แจ้งสร้าง 

ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 
a) จัดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัตใินการรบัแจ้งซ่อม แจง้สร้างจากฝ่ายที่ต้องการแจ้งซ่อม แจ้งสร้าง 
b) จัดให้มีขัน้ตอนการติดตาม การจ่ายงานแก่ช่างซ่อมบ ารุงเพื่อเข้าท าการซ่อม การสร้าง ตามทักษะที่ก าหนดไว้ 
c)  จัดให้มขีั้นตอนการตรวจสอบรบังานจากฝ่ายที่ต้องการแจง้ซ่อม แจ้งสร้าง ในกรณีที่ด าเนินการแลว้ 
d) จัดให้มีระบบในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จรงิที่ส่งผลท าใหเ้ครือ่งจักรเสียเกิดขึ้น 
e) จัดให้มีบนัทึกข้อมูลการซ่อมการสร้างไว้เป็นหลักฐาน (ดขู้อ 5.6) 

 

 5.5 ระบบการบ ารุงรกัษาโดยใช้ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรเป็นศูนย์กลาง 

  ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) ท าการศึกษาค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรที่มีความส าคัญ 
b) ก าหนดเครื่องจักรที่มีผลกระทบตอ่ค่าความน่าเชื่อถือของทั้งสายการผลิต 
c) จัดท ารายการช้ินส่วนที่มีผลกระทบต่อค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร 
d) ก าหนดรูปแบบความล้มเหลวของชิ้นส่วนของชิ้นส่วนที่มผีลกระทบต่อค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร 
e) ท าการจัดระบบการบ ารุงรักษาทั้งนี้เพื่อป้องกนัรูปแบบความล้มเหลวของชิ้นส่วนเครื่องจักรเพิ่มความน่าน่าเช่ือถือ

ของเครื่องจักรให้มากขึ้น 
 



 

 

5.6 ระบบการบันทึกข้อมลูการซอ่มและการเก็บประวัติการซ่อม 

 ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง 

a) ก าหนดระเบียบวิธีการในการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ของเครื่องจักร เป็นประวัตใินการซ่อม การสร้างของเครื่องจักร
ต่างๆ 

b) มีบันทึกข้อมูลการซ่อมต่างๆ อย่างชัดเจน สามารถสืบย้อนกลับสู่การแจ้งซ่อมหรือแจ้งสร้างได้ 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ฝา่ยบ ารุงรักษาต้อง 

a) ท าการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จรงิทีท่ าให้เครื่องจักรเสียและต้องท าการป้องกันอย่างเหมาะสม 
b) ท าการวิเคราะห์ เกบ็ประวัติ อายกุารใช้งานของชิ้นส่วนที่ส าคัญของเครื่องจักร เพื่อน ามาวางแผนการบ ารุงรักษาที่

เหมาะสม โดยใช้วิธีการทางสถิติ 
c) ท าการติดตาม วิเคราะห์ ประเมนิ ประสิทธิผลของระบบบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงระบบการบ ารงุรักษา ทักษะของ

พนักงานช่างและผู้ใช้เครื่อง ทรัพยากร แผนการบ ารุงรักษา เพื่อใหร้ะบบบ ารุงรักษาเป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ี่ตั้งไว้ 
d) ท าการประเมินผลในรปูของความพร้อมของเครื่องจักร ความน่าเช่ือถือของเครื่องจักรและความคุม้ค่าของการใช้

ทรัพยากรในการบ ารุงรักษา 
e) ท ำกำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง เพือ่ให้บรรลตุำมนโยบำยขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


