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คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) 

การตรวจเชด็เครื่องจักรกลและยานพาหนะและบํารุงรักษาตามระยะเวลา 

๑.วัตถุประสงค ์
              วัตถุประสงค์คู่มือการซ่อมและบํารุงรักษายานพาหนะเพ่ือเป็นการตรวจสอบ ป้องกันการสึกหรอ และ
เพ่ิมสมรรถนะของเครื่องจักรกลและยานพาหนะคงสภาพการทํางานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันก็เป็น
การป้องกันการเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ที่จะกลายเป็นการเสียหายขึ้นอย่างรุนแรงในอนาคตต่อไป 
             ดังน้ันการบํารุงรักษารถยนต์จึงต้องยึดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ   
      1.1.ลดการสกึหรอ   
                     รถยนต์ที่ใช้งานหนักๆจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับการดูแลและรักษาเป็นพิเศษแต่ถ้าขาดการ
บํารุงรักษาที่ดีก็จะมีผลทําให้อายุการใช้งานของรถน้ันสั้นลงด้วยเหตุน้ีเพ่ือเป็นการลดปัญหาการสึกหรอและยืดอายุ
การใช้งานของรถยนต์ผู้ใช้รถยนต์ต้องจัดการบํารุงรักษาเพ่ือเป็นการป้องกันโดยการกําหนดเป็นระยะเวลาหรือ
ระยะทางในการบํารุงรักษารถยนต์แต่ละคร้ัง โดยคํานึงถึงสภาพการใช้งานของรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งบางคร้ังจําเป็น
จะต้องบํารุงรักษาให้เร็วกว่ากําหนด 
        1.2.ประหยัดค่าใช้จ่าย  
                     การบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนดจะสามารถช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และ
ประหยัดเวลาท่ีต้องสูญเสียไปกับการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการขาดการบํารุงรักษาท่ีดี ดังตัวอย่างเช่น ถ้า
เครื่องยนต์ได้รับการบํารุงรักษาอยู่ตลอดเวลา จะประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงได้ถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของรถยนต์ได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ต่อกําลังของเครื่องยนต์ 100 แรงม้า (75 กิโลวัตต์) น่ัน 
หมายความว่าจะประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงได้ 15 ถึง 16 ลติรต่อวัน                                                                         
           1.3.เพิ่มความปลอดภัยใหก้บัรถยนต์  

ถ้ารถขาดการบํารุงรักษา ประสิทธิภาพของงานที่จะได้ก็ลดลงเน่ืองจากต้องสูญเสียเวลาไปกับการ
ซ่อมแซมรถยนต์ ดังน้ันการบํารุงรักษารถยนต์ตามกําหนดเวลาย่อมจะเพ่ิมความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้กับ
รถยนต์อีกด้วย   เพ่ือให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการตลอดจนการถ่ายทอดการซ่อมบํารุงรักษาเบ้ืองต้นของผู้ใช้
รถยนต์ต่างๆ นําไปปฏิบัติก่อนที่จะเกิดความเสียหายให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์เพ่ือขอรับการบริการที่ตรงต่อ
การบริการต่อไป                                                                                                                                  
๒.ขอบเขต 

วางแผนการ    ซ่อมบํารุง การตรวจสอบ ทดสอบยานพาหนะ ก่อนและหลังซ่อมที่เหมาะสมตามอายุการใช้
งาน เพ่ือใช้ยานพาหนะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพจัดทําข้อมูลประวัติการซ่อมยานพาหนะให้มีความ
ถูกต้อง เพ่ือใช้ในการวางแผนซ่อมแซมและบํารุงรักษาต่อไป ตลอดจนจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงที่ใช้ใน
การซ่อมให้เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนในการซ่อมบํารุงเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ประสิทธิภาพ                                 
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๓.คําจํากดัความ                                                                                                                              
๓.๑  การวางแผนการบํารุงรักษา หมายถึง การวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการซอ่มแซมและ
บํารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรกล       

      ๓.๒  กระบวนการสั่งซื้อ หมายถึง การจัดช้ือจัดหาอะไหล่ ผู้รับจ้าง กรณมีีการจ้างซ่อม  
 3.3  การติดตามหลังการซ่อมบํารุง หมายถึง การติดตามประเมินผลหลงัการซ่อมแซม เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ในการว่างแผน ในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาในครั้งต่อไป                
 ๔.ความรับผดิชอบ                         
  ๔.๑ หัวหน้าฝา่ยซ่อมและบํารุงรักษา มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการแจ้งซอ่มและเปิดใบสั่งงานให้หัวหน้างาน 
                  ดําเนินการต่อไปและตรวจสอบส่งมอบงานเมื่อซ่อมเสร็จ          

๔.๒ หัวหน้างานซ่อมยานพาหนะ มีหน้าที่ดําเนินตามใบสั่งงานท่ีหัวหน้าฝ่ายอนุมัติ ส่งให้เจ้าหน้าที่ซ่อม 
       บํารุงดําเนินการซ่อมตามใบแจ้งซ่อมและใบสั่งงานต่อไป       
๔.๓ เจ้าหน้าทีซ่่อมบํารุง มีหน้าที่จัดทําแผนการซ่อมบํารุงยานพาหนะและดําเนินกรซ่อมตามใบแจ้งซ่อม 
      หรือทําการส่งซ่อมภายนอก         
๔.๔ พนักงานขับรถหรือเจ้าหน้าที่ดูแลยานพาหนะ มีหน้าที่แจ้งซ่อมยานพาหนะ ที่จะทําการซ่อมสง่มายัง 
      หัวหน้าฝา่ยซ่อม ผ่านหวัหน้าฝ่ายที่ตนเองสังกัดและทดสอบการใช้งานของยานพาหนะหลังซ่อมเสร็จ 

 

6.การจัดการงานบาํรุงรักษา                                                                                                                
 การบาํรงุรกัษายานพาหนะ    
   การบํารุงรักษายานพาหนะเพ่ือให้รถมีอายุการใช้งานได้นานและคุ้มค่าการบํารุงรักษาจําเป็นต้องศึกษา
เพ่ือให้ทันต่อการวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าคอยสังเกตเอาใจใสต่รวจตราอยู่เสมอช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
ยานพาหนะต้องได้รับการตรวจตราดังน้ี    
  - การตรวจรถยนต์ประจําวัน    
     - การตรวจรถยนต์ประจําสัปดาห์      

- การตรวจระมัดระวังขณะขับรถ    
      - การบํารุงรักษาตามระยะทางหรือระยะเวลา    

การตรวจรถยนตป์ระจาํวัน   
- ตรวจระดับนํ้าในหม้อพักนํ้า                                                                                                           
- ตรวจระดับนํ้ามันเคร่ือง          
- ตรวจรอยรั่วต่างๆ โดยสังเกตพ้ืนที่ใต้ท้องรถ เช่น นํ้ามันเคร่ือง นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเฟืองท้าย หม้อนํ้า เป็น

ต้น เมื่อพบแลว้ต้องรีบแก้ไข     
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การตรวจรถยนตท์ุก 7 วัน                          
- ตรวจวัดลมยางตามท่ีบริษัทผู้ผลิตกําหนด  
- ตรวจระดับนํ้ามันเบรก  
- ตรวจระดับนํ้ากลั่นแบตเตอรี่   
- ตรวจระดับนํ้ามันเกียร์อัตโนมัติ           
- ตรวจสภาพสายพานต่าง ๆ เช่น สายพานป้ัมลม สายพานแอร์  
การตรวจและระมัดระวังขณะขับรถยนต ์             
- ควรสังเกตไฟเตือนหน้าปัดและเครื่องวัดต่าง ๆ 
- ควรสังเกตมกีลิ่นไหม้หรือกลิ่นนํ้ามัน           
- มีเสียงดังผิดปกติหรือไม่                            
- ขณะขับรถไปพวงมาลัยดึงไปขา้งหน่ึงข้างใดหรือไม่                         
- ขณะเคร่ืองยนต์ร้อนจัดไม่ควรเปิดฝาหม้อนํ้าทันทีจะเกิดไอนํ้าพุ่งลวกได้                                                       
- ปรับเก้าอ้ีใหน่ั้งสบายพอเหมาะ                                                                                                       
- ก่อนออกรถควรปรับกระจกมองหลังให้สามารถมองหลังได้ชัดเจน                                                              
- ควรเอาเท้าออกจากคลัทช์เมื่อเข้าเกียร์สูงสุดไม่ควรพักเท้าไว้ที่คลัทช์หรือเบรก                                       

การบาํรงุรกัษาตามระยะทางหรือระยะเวลา                                                                                              
การบํารุงรักษาอย่างถูกต้องสม่ําเสมอจะทาํให้ยานพาหนะมีความปลอดภัยประหยัดนํ้ามันหรือยืดอายุการใช้งาน
ดังน้ันควรนํารถเข้าตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะทางหรือระยะเวลาตามตารางบํารุงรักษา 

 การจัดเตรียมอุปกรณ์                                                                                                              
อะไหล่บางอย่างสามารถนํามาวางแผนจัดเตรียมไว้ได้ เช่น นํ้ามันเคร่ือง นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเฟืองท้าย ไส้กรอง
นํ้ามันเคร่ือง กรองนํ้ามันเช้ือเพลิง ไส้กรองอากาศ สายพานขนาดต่างๆ แบตเตอรี่ เป็นต้น โดยทําการบันทึกและ
สถิติไว้ของรถแต่ละคันที่นําเข้ามาตรวจซ่อม                                                                                                    
    ความรูพ้ืน้ฐานการบาํรงุรกัษา                
 - ความรู้ขั้นพ้ืนฐานของงานซ่อมบํารุงรักษา                                 
  - ความรู้เก่ียวกับงานช่างและเทคโนโลยี                                                               

- ความรู้เก่ียวกับงานตรวจสอบ 
-การจัดการเกี่ยวกับอะไหล่อุปกรณ์                                                                                                    
-ทักษะด้านการซ่อมบํารุง วิเคราะห์การเสียหาย                                                        
-เทคนิคด้านการส่ือสาร                             
-จิตสํานึกด้านความปลอดภัย 
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จุดประสงคข์องการซ่อมบํารงุ 
         -ช่วยยึดอายุการใช้งานของยานพาหนะหรือเคร่ืองจักร                         
 -การทํางานได้อย่างต่อเน่ือง                  
 -ประหยัดค่าใช้จ่ายลดความเสียหาย 
         -ลดผลข้างเคียงพลอยทําให้อะไหลอ่ื่นเสียหายด้วย 
กลยุทธการบํารุงรักษา                                                                                                                      
การใช้กลยุทธการบํารุงรักษาต่างให้เหมาะสมเลือกใช้เครือ่งมือที่ถูกต้องดังน้ี  

-การซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย  
-การวางแผนการซ่อม                                                                                                                    
-การบํารุงรักษาตามระยะเวลา  
-การบํารุงรักษาตามกําหนดการ       
-การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน    
-การบํารุงรักษาเชิงแก้ไข          
-การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ หรือเมื่ออุปกรณ์มีอาการไม่ดี 

งานสําหรบัฝ่ายซ่อมและบํารุงรักษา  
-กําหนดขนาดและวิธีการควบคุมของหน่วยงานบํารุงรักษา                                                                          
-การวางแผนปฏิบัติงานระยะยาว                                                                                                       
-การวางแผนปฏิบัติงานประจําวัน                                                                              
-วางมาตรฐานวิธีการทํางาน การบํารุงรักษา                                  
-การจัดการเกี่ยวกับช้ินส่วนอะไหล่วัสดุที่ใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาตลอดจนเคร่ืองจักรเคร่ืองมือที่ใช้ในการ       
บํารุงรักษา         
-วิธีการตรวจสอบงานซ่อมบํารุงและการวางแผน 
-การจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับการบํารุงรักษา 

การจัดทาํแผนการซ่อมบาํรุง   
-แผนงานด้านการจัดกําลังคน    
-แผนงานกําหนดชนิดของการซ่อมบํารุง  
-แผลงานจัดหาช้ินส่วนอุปกรณ์และอะไหลท่ี่จะใช้งานและสํารอง      
-แผนงานจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้สําหรับงานซ่อมบํารุง   
-กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                                         

ความปลอดภยัในการทาํงาน 
-กฎความปลอดภัยต้องอยู่ในสามัญสํานึก  
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-เรียนรู้และจดจํากฎและความปลอดภัยรู้จักการใช้งานและแผนขั้นตอนการทํางาน  
-ใช้เครื่องป้องกันที่จําเป็น เช่น แว่นนิรภัย ครอบหู จมูก ถุงมือ รองเท้า   
-อ่านและศึกษาคู่มือการทํางาน                                                                                             
-เครื่องแต่งกายต้องรัดกุม กลัดกระดุม ปลดนาฬิกาและแหวนโลหะ  
-ศึกษากฎระเบียบและเคร่ืองหมายต่างๆ                                                                                              
-เตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน  
-เตรียมพร้อมเสมอใช้สามญัสาํนึกที่จะเลี่ยงต่ออุบัติเหตุ     
-หากเกิดอุบัติเหตุต้องรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง รู้จักเคร่ืองดับเพลิง การปฐมพยาบาล  
-รู้เรียกขอความช่วยเหลือ อย่างฉับพลันได้ที่ไหน   
-ฝึกนิสัย สามญัสํานึก ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
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สรุป 

คู่มือการบํารุงรักษาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นแนวทางขั้นตอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการตรวจสอบ 
ป้องกันการสึกหรอ และเพ่ิมสมรรถนะของเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะคงสภาพการทํางานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันการเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ที่จะกลายเป็นการเสียหายขึ้นอย่างรุนแรงในอนาคต
ต่อไป  
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ภาคผนวก 
เอกสารหมายเลข 1 ตัวอย่าง ตารางการตรวจเช็คเครื่องจักรกลและยานพาหนะและบํารุงรักษาตาม

ระยะเวลา 

 



ระยะเปลี่ยน 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

เดือน 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

1 น้ํามันเครื่อง 1 ลิตร 3 10000

2 น้ํามันเครื่อง 5 ลิตร 1 10000

3 ไสกรองน้ํามันเครื่อง 1 10000

4 แหวนรอง 1 10000

5 น้ํามันเบรค 1 40000

6 น้ํามันเกียร MT 3 40000

7 น้ํามันเกียร transfer 4WD 2 40000

8 ไสกรองอากาศ 1 40000

9 ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 1 40000

10 น้ํายาหลอเย็น 1 40000

11 น้ํามันเฟองทาย 3 40000

12 แหวนรองเฟองทาย 1 40000

13 แหวนรองเฟองทาย 1 40000

14 น้ํามันเฟองทายลูกหลัง 3 40000

15 น้ํามันเฟองทายลูกหนา 2 40000

16 น้ํามันเพาเวอร 1 40000

17 กรองแอร 1 30000

18 ซีลลอหนา 2 60000

19 จาระบี 1 60000

20 น้ํายาลาง 1 60000

เอกสารหมายเลข ๑

ตัวอยาง ตารางการตรวจเช็คเครื่องจักรกลและยานพาหนะและบํารุงรักษาตามระยะเวลา

ลําดับที่ รายการอะไหล จํานวน


