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บทที� ๑ 

กล่าวโดยทั�วไป 

๑. ความมุ่งหมาย 

การกาํหนดระบบการตรวจขึ�นใช้กบัเครื�องมือภาคพื�นนี�  ก็เพื�อประสงคที์�จะให้เครื�องมือภาคพื�นอยู่ใน

สภาพพร้อมที�จะใชง้านไดท้นัทีอยูเ่สมอ 

คาํสั�งเทคนิคนี�กล่าวถึงการปฏิบติัในการตรวจเป็นอยา่งนอ้ยที�สุดที�จะตอ้งปฏิบติัอยูแ่ลว้การที�จะให้การ

ซ่อมบาํรุงเป็นไปดว้ยดีนั�น จะตอ้งอาศยัการตรวจที�ละเอียดถี�ถว้นและเชื�อถือไดถ้า้หากการตรวจนั�นกระทาํโดย

ไม่สมํ�าเสมอ ตรวจอยา่งขอผา่นไปทีหรือตรวจไม่สมบูรณ์จริงก็จะทาํใหเ้ครื�องมือภาคพื�นค่อยๆเสื�อมโทรมลงไป

ทุกทีในที�สุดก็จะถึงสภาพที�ชาํรุดมากมายจนใช้งานไม่ได้ ซึ� งไม่ควรเป็นไปถึงเพียงนั�น การซ่อมที�จะให้คืน

สภาพเดิมก็ตอ้งเสียเวลามากขึ�น ทาํให้กวา่จะนาํกลบัไปใช้งานาํดก้็ตอ้งคอยกนัไปอีกนาน อนัไม่เป็นการคุม้ค่า

เลยหากผูใ้ช้จะสู้สูญเสียเวลาตรวจและซ่อมบาํรุงสียก่อนก็จะเป็นการดีกว่า ฉะนั�นจึงเป็นหน้าที�ของหน่วยที�

จะตอ้งทาํการซ่อมบาํรุงจะตอ้งดูแลให้การซ่อมบาํรุงเครื�องมือภาคพื�นเป็นไปตามที�ชอบและที�ควรจะประมาท

และละเลยเสียมิได ้

๒. กล่าวโดยทั�วไป 

 คาํสั�งเทคนิคนี� มุ่งหมายจะให้ทุกหน่วยสามารถใชเ้ป็นแนวในการตรวจเครื�องมือภาคพื�นโดยสะดวกแต่

ไม่ตอ้งการที�จะให้กลายเป็นอุปสรรคกบัการซ่อมบาํรุง การใชแ้บบพิมพต่์างๆในระบบนี�จะมีคาํอธิบายต่างๆไว้

อยา่งพร้อมมูล การแกไ้ขดดัแปลงไปจากนอกเหนือที�กาํหนดไวจ้ะตอ้งใหก้องวิทยาการ ชอ. ทราบเสียก่อน ทั�งนี�

เพื�อดาํรงค์ไวส้ําหรับการปฏิบติัที�ตอ้งการให้ไดม้าตรฐานกองวิทยาการ ชอ. ยินดีและสนบัสนุนที�จะไดรั้บฟัง

ขอ้คิดเห็นหรือคาํแนะนาํของหน่วยต่างๆไวพ้ิจารณาแกไ้ข คาํสั�งเทคนิคนี�  เพื�อใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิ�งๆขึ�นไปอีก 

 

 

 



๓.นิยาม 

 ๓.๑ การซ่อมบาํรุง คือ การปฏิบติัทุกวถีิทางที�จาํเป็นเพื�อจะให้วสัดุนั�นทรงอยูใ่นสภาพที�ใชง้านได ้หรือ 

ใหพ้ร้อมที�จะใชง้านได ้การซ่อมบาํรุงยอ่มประกอบดว้ย การตรวจ การทดสอบ การบริการ การบ่งวา่เป็นสิ�งที�อยู่

ในสภาพยงัใชง้านได ้การซ่อม การประกอบขึ�นใหม่ การดดัแปลงแกไ้ข การเก็บรักษา(Preserve) การพ่นสี การ

ทาํเครื�องหมาย การเก็บและการถอดเอาชิ�นจากซากพสัดุ 

 ๓.๑.๑ การซ่อมบาํรุงขั�นฝงูบิน(Organizational Maintenance) เป็นการซ่อมบาํรุงที�กาํหนดขึ�นและอยูใ่น

ความรับผดิชอบของหน่วยงาน หรือ หน่วยกลางที�ตั�งขึ�นเพื�อการดูแลรักษาเครื�องมือนั�นๆในที�ที�บริการให้หน่วย

อื�น การซ่อมบาํรุงขั�นนี�จะเป็นการตรวจประจาํวนั การบริการและการซ่อมเล็กๆนอ้ยๆ และ การซ่อมเล็กๆนอ้ยๆ

นั�นให้ถือว่าการซ่อมหรือการเปลี�ยนแปลง ชิ�นส่วนที�สามารถทาํไดภ้ายในระยะสั�น(๑ชม. หรือตํ�ากวา่)ทั�งนี� ไม่

หมายถึงการที�ตอ้งรอชิ�นส่วน 

 ๓.๑.๒ การซ่อมบาํรุงขั�นบาํรุงการบิน(Field Maintenance) เป็นการซ่อมบาํรุงซึ� งกาํหนดขึ�นและอยูใ่น

ความรับผิดชอบของหน่วยที�ได้รับมอบหมายให้ทาํการช่วยเหลือโดยตรงแก่หน่วยใช้งานที�อยู่ในขั�นระดบั – 

ฝงูบิน งานในขั�นนี�ประกอบดว้ยการตรวจตามระยะเวลา การซ่อมชิ�นส่วนที�ชาํรุด ซ่อมส่วนประกอบใหญ่และ

ส่วนประกอบยอ่ย สร้างชิ�นส่วนที�ขาดแคลน การทดสอบ การปรับแกไ้ขเกณฑ์คลาดเคลื�อน การถอดชิ�นดีจาก

ซากพสัดุตามที�กาํหนดขึ�น 

 การปฏิบติัต่างๆตามที�บ่งไวใ้นคู่มือหรือคาํสั�งเทคนิค หรือ เอกสารที�เกี�ยวขอ้งและออกคาํแนะนาํแนว

ปฏิบติัต่างๆใหก้บัหน่วย ใชเ้ครื�องมือนั�นๆตามความจาํเป็น 

 ๓.๑.๓ การซ่อมบาํรุงขั�นโรงงาน(Depot Maintenance) การซ่อมบาํรุงนี�ดาํเนินโดยโรงงาน ไดแ้ก่ การ

ซ่อมใหญ่ หรือสร้างชิ�นเก่าขึ�นให้เหมือนของใหม่ สร้างชุดประกอบใหญ่ และชุดประกอบยอ่ยขึ�นใหม่ทดแทน

ชิ�นที�ยงัขาดอยูก่ารซ่อมขั�นนี� มุ่งหมายจะทาํการช่วยเหลือหน่วยที�มีระดบัตํ�ากวา่ และปฏิบติังานซึ� งบ่งไวใ้นคาํสั�ง

เทคนิค คู่มือหรือเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

 ๓.๒ เครื�องมือภาคพื�น หมายถึง เครื�องมือกล และ หรือเครื�องประกอบด้วยส่วนไฟฟ้าซึ� งใช้ในการ

สนบัสนุนกิจการบิน และ หรือ สําหรับซ่อมบาํรุงอากาศยานทั�งในทางตรงและทางออ้ม เครื�องมือเหล่านี�อาจมี

กาํลงัขบัเคลื�อนภายในตวัเอง หรือ ตอ้งใชก้าํลงัภายนอกเขา้มาขบัเคลื�อนก็ได ้



 เครื�องมือเหล่านี� ไดแ้ก่ เครื�องอดัลม(Air Compressor) เครื�องช่วยกาํลงัภายนอก(APU) เครื�องฉีดลา้ง

(Cleaning Equipment) เครื�องเติมเชื�อเพลิง(Aircraft Fuel Dispensing Unit) เครื�องเติมหล่อลื�น(Aircraft Oil 

Dispensing Unit) เครื�องอดัไข แม่แรงยกเครื�องบิน รอก เหล่านี� เป็นตน้ 

๔. ความรับผดิชอบ 

 ๔.๑ เป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของผูบ้งัคบัหน่วยที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งอาํนวยการ การตรวจในระบบ

นี�  และ จะตอ้งให้การปฏิบติังานซ่อมบาํรุงเป็นไปโดยการเกิดประสิทธิผลตามคาํแนะนาํและแนวทาง ซึ� งกล่าว

อยูใ่นคาํสั�งเทคนิคนี�  ควรจะไดมี้การเรียกประชุมพบปะเจา้หนา้ที�ชั�นรองๆตามระยะเวลาที�สมควรเป็นระยะๆเพื�อ

สอบถามและพิจารณาขอ้ขดัขอ้งต่างๆที�เกิดขึ�นแลว้หาทางแกไ้ข ทั�งนี� เพื�อให้งานในระบบนี�  เกิดประสิทธิภาพ

สูงขึ�นเป็นลาํดบัๆไป 

 ๔.๒ ผูบ้งัคบับญัชาชั�นเหนือ หรือ ผูแ้ทน ควรจะไดไ้ปสังเกตการณ์ งานซ่อมบาํรุงนี� เป็นครั� งคราวพร้อม

กบัวจิารณ์ผลการตรวจ หรือ ขอ้สังเกตที�พบเห็น ใหห้น่วยนั�นๆทราบวา่เป็นอยา่งไร 

๔.๒.๑ ควรจดัใหมี้การตรวจทางเทคนิคขึ�นเพื�อใหส้ามารถตรวจเครื�องมือภาคพื�นเหล่านั�นไดท้ั�วถึง และ 

ตรวจไดล้ะเอียดถี�ถว้นในระยะกาํหนดเวลาที�พอเหมาะสมตามความจาํเป็นของสภาพการ เพื�อให้รู้ถึงสภาพที�

แทจ้ริงของเครื�องมือต่างๆตลอดจนการบนัทึกประวติัของเครื�องมือนั�นๆ 

๔.๒.๒ ขอ้บกพร่องที�ตรวจพบขณะทาํการตรวจทางเทคนิคนี�จะตอ้งบนัทึกลงในแบบพิมพ ์ทอ.  

(ชอ. ๒๐๒๔ – ๓) บนัทึกการตรวจสภาพเครื�องมือภาคพื�น และสําเนาให้หน่วยรับการตรวจนั�นหนึ�งฉบบั ส่วน

ตน้ฉบบัใชป้ระกอบกบัรายงานผลการตรวจ 

๕. แบบพมิพ์ และคําสั�งเทคนิคที�เกี�ยวข้อง  

 ๕.๑ แบบพิมพส์าํหรับใชใ้นระบบการตรวจเครื�องมือภาคพื�นดินนี�  คือ 

 ๕.๑.๑ แบบพิมพ ์ทอ.๒๔๓(AFTO Form 11) บนัทึกประจาํวนัเครื�องมือภาคพื�น (ชอ. ๒๐๒๔) 

 ๕.๑.๒ แบบพิมพ ์ทอ.๒๔๔(AFTO Form 11 A) บนัทึกประวติัเครื�องมือภาคพื�น (ชอ.๒๐๒๔-๑) 



 ๕.๑.๓ แบบพิมพ ์ทอ.๒๔๕(AFTO Form 11 B) บนัทึกกาํหนดการตรวจเครื�องมือภาคพื�น (ชอ.

๒๐๒๔-๒) 

  ๕.๑.๔ แบบพิมพ ์ทอ  .๒๔๖ (AFTO Force 11 C) บนัทึกการตรวจสภาพของเครื�องมือภาคพื�น (ชอ.

๒๐๒๔-๓ ) 

 ๕.๑.๕ แบบพิมพ ์ทอ.๒๔๗(AF : Form 646) ใบสั�งงานซ่อมสาํหรับเครื�องบินภาคพื�น(และยานพาหนะ) 

(ชอ.๒๐๒๕) 

 ๕.๒ คาํสั�งเทคนิคต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 

 ๕.๒.๑ TO 35-1-2 

 ๕.๒.๒ TO 35-1-3 

 ๕.๒.๓ TO 35-1-4 

 ๕.๒.๔ TO 35-1-5 

 ๕.๒.๕ TO 00-25-140 

๖. การดูแลรักษาและใช้แบบพมิพ์ 

 ๖.๑ ให้ถือว่าการบนัทึกประวติัการซ่อมบาํรุงลงในแบบพิมพ์ต่างๆเหล่านั�น มีความสําคญัอย่างยิ�ง 

จะตอ้งให้เกิดประสิทธิภาพที�สุด จะตอ้งกรอกขอ้ความให้สมบูรณ์ถูกตอ้ง และสะอาดเรียบร้อย เขียนด้วยตวั

บรรจงหรือ พิมพ ์หน่วยที�ไดรั้บเครื�องมือนั�นไปจะไดท้ราบถึงสภาพของเครื�องมือนั�นๆอยา่งถูกตอ้งโดยง่าย และ

สามารถกาํหนดงานล่วงหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดีเจา้ที�ผูรั้บผิดชอบตอ้งลงนามกาํกบัรับรอง ขอความที�ตนบนัทึกไวน้ั�น

ทุกครั� ง 

 

 

 



บทที� ๒ 

กาํหนดการตรวจ 

๑. กล่าวโดยทั�วไป 

 ๑.๑ การตรวจเครื�องมือภาคพื�น แบ่งเป็นประต่างๆ ดงันี�  คือ 

  ๑.๑.๑ การตรวจประจาํวนั 

  ๑.๑.๒ การตรวจตามกาํหนดระยะเวลา 

  ๑.๑.๓ การตรวจพิเศษ 

  ๑.๑.๔ การตรวจเมื�อทาํการ รับ-ส่ง 

  ๑.๑.๕ การตรวจเทคนิค 

๒. กาํหนดระยะการตรวจต่างๆ 

 ๒.๑ กาํหนดระยะการตรวจของเครื�องมือแต่ละชนิด ยอ่มบ่งอยูใ่นคาํสั�งเทคนิคที�วา่ดว้ยการซ่อมบาํรุง 

หรือในแบบพิมพซึ์� งกาํหนดให้ตรวจของเครื�องมือนั�นๆ นายทหารฝ่ายการช่าง หรือ นายทหารช่างของหน่วย

จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงต่อเครื�องมือเครื�องใชข้องหน่วยนั�น การกาํหนดระยะการตรวจที�บ่งไวไ้ดม้าจาก

สถิติการใช้เครื�องมือเครื�องใช้นั�นๆมาแลว้ ฉะนั�นการตรวจจะตอ้งปฏิบติัภายในเวลาที�กาํหนดให้จะปล่อยให้

ล่วงเลยไปเสียมิไดโ้ดยที�สภาพของทอ้งถิ�นมีความแตกต่างกนัอยูห่ลายประการ จึงเป็นหนา้ที�ของผูบ้งัคบัหน่วย 

หรือ นายทหารช่างในที�นั�นที�พิจารณาเพิ�มครั� งการตรวจให้ถี�ขึ�นหรือเพิ�มรายการตรวจให้มากขึ�นไดต้ามความ

เหมาะสมของทอ้งถิ�นนั�นๆ 

 ๒.๒ ผูที้�จะทราบขอ้เท็จจริงดีที�สุดก็คือผูใ้ช้ ดงันั�นหากผูห้นึ� งผูใ้ดเห็นวา่ควรแกไ้ขคาํสั�งเทคนิคให้การ

ตรวจ หรือการซ่อมบาํรุงเป็นไปดว้ยดียิ�งขึ�นขอให้เสนอความคิดเห็นไปยงักองวิทยาการ ชอ. เพื�อดาํเนินการ

พิจารณาแกไ้ขต่อไป 

 



๓. การตรวจประจําวนั 

 ๓.๑ เครื�องมือภาคพื�นประเภทใช้กาํลงัขบัเคลื�อน ก่อนส่งไปใชง้านหรือก่อนจะนาํไปใชง้านประจาํวนั

ใหท้าํการตรวจตามแบบพิมพส์าํหรับตรวจประจาํวนัหรือดูคู่มือการซ่อมบาํรุง 

  ๓.๒ เครื�องมือภาคพื�นที�ไม่มีกาํลงัขบัดว้ยตวัเอง จะตอ้งไดรั้บการตรวจประจาํวนัดว้ยเช่นกนั 

แต่เป็นการตรวจดูดว้ยตา 

  ๓.๒.๑ การตรวจนี� ให้ผูใ้ช้หรือหน่วยกลางที�มีเครื�องมือประจาํการไวส้ําหรับปฏิบติัให้กับ

ส่วนรวมเป็นผูป้ฏิบติั 

  ๓.๒.๒ จะต้องรายงานการชํารุดที�พบให้หน่วยซ่อมบาํรุงทราบเพื�อจะได้จดัเจ้าหน้าที�มา

พิจารณาซ่อมโดยด่วน 

๔. การตรวจตามระยะเวลา 

 ๔.๑ การตรวจตามระยะเวลาจะตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�งเทคนิควา่ดว้ยคู่มือการซ่อมบาํรุงของเครื�องมือนั�นๆ 

หรือ ตามแบบพิมพก์ารตรวจตามระยะเวลา การบนัทึกประวติัการตรวจตามระยะเวลาของเครื�องมืแต่ละเครื�อง

จะตอ้งกรอกลงในแบบพิมพ ์ทอ.  (AFTO Form 11 A) บนัทึกประวติัเครื�องมือภาคพื�น (ชอ.๒๐๒๔-๑) 

 ๔.๒ การตรวจตามระยะเวลานั�น เวลาที�ถึงกาํหนดตรวจเมื�อใดและจะดาํเนินการอยา่งไรไรนั�นให้ปฏิบติั

ตามคาํแนะนาํต่อไปนี�  

  ๔.๒.๑ เครื�องมือภาคพื�นที�มีกาํลงัขบัเคลื�อนดว้ยตวัเอง ให้ถือเวลานบัเป็นชั�วโมงงาน จาํนวน

ระยะทางที�ใชง้าน จาํนวนครั� งที�ติดเครื�อง หรือเวลาตามปฏิทิน ซึ� งกาํหนดเป็นระยะการตรวจตามที�บ่งไวใ้นคู่มือ

การซ่อมบาํรุง หรือแบบพิมพส์าํหรับตรวจตามระยะเวลาของเครื�องมือนั�นๆ 

  ๔.๒.๒ เครื�องมือภาคพื�นชนิดที�ไม่มีกาํลงัขบัเคลื�อนด้วยตวัเอง ให้ตรวจทุกระยะ๖๐วนั การ

ตรวจนี� จะตอ้งปฏิบติัตามแนวที�บ่งไวใ้นคู่มือของเครื�องมือนั�น และอาศยัจากความชาํนาญงานการปฏิบติังาน

ซ่อมที�ผา่นมาแลว้เป็นหลกั 

  ๔.๒.๓ ในการส่งมอบโอนเครื�องมือภาคพื�นระหว่างหน่วยใช้งานด้วยกนั เจา้หน้าที� รับ-ส่ง 

พสัดุ จะตอ้งเป็นผูต้รวจตามระยะเวลาเสียก่อนที�จะส่งมอบต่อไป 



๕. การตรวจพิเศษ 

 ๕.๑ รายการตรวจพิเศษอาจปรากฏอยู่ในการตรวจประจาํวนัหรือ การตรวจตามระยะเวลาก็ได้ ซึ� ง

แลว้แต่ความตอ้งการ การตรวจพิเศษจะบ่งว่าควรตรวจเมื�อใด และรายการนี� จะมีอยู่ในแบบพิมพ์สําหรับการ

ตรวจนั�นๆ หรือบ่งอยูใ่นคู่มือซ่อมบาํรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� ๓ 

สัญญลกัษณ์สําหรับการซ่อมบํารุง 

๑. ความมุ่งหมายและการใช้สัญญลกัษณ์  

 เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�เกี�ยวขอ้งรู้ถึงสภาพของเครื�องมือภาคพื�น โดยยอ่วา่เครื�องมือนั�นอยูใ่นสภาพเช่นไร ซึ� ง

จะตอ้งบนัทึกลงในแบบพิมพ ์ทอ.  (AFTO Form 11) บนัทึกประจาํวนั เครื�องมือภาคพื�น (ชอ.๒๐๒๔) 

โดยใชส้ัญญลกัษณ์ที�กาํหนดให้ซึ� งจะกล่าวต่อไปและสัญญลกัษณ์นี� ผูเ้กี�ยวขอ้งจะตอ้งเขา้ใจความหมายของมนั

อยา่งชดัแจง้ 

๒. กากะบาดแดง (      ) 

 สัญญลกัษณ์กากะบาดแดง แสดงว่าเครื�องมือนี� อยู่ในสภาพไม่เหมาะหรืออาจเกิดชาํรุดเสียหายอย่าง

ร้ายแรงเมื�อใชง้าน ห้ามใช้เครื�องมือที�ตกอยูใ่นสภาพนี�  จนกวา่จะทาํการแกไ้ขเสร็จแลว้ และ สัญญลกัษณ์กากะ

บาดแดงจะหมดสภาพไป เมื�อไดรั้บการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหล้งสัญญลกัษณ์กากะบาดแดงทนัที เมื�อพบวา่

เครื�องมือนั�นอยูใ่นสภาพที�จะชาํรุดอยา่งรายแรงหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขเสียก่อนที�จะใชง้านต่อไป หรือเมื�อไดรั้บ

คาํสั�งเทคนิคบ่งให้แก้ไขทนัที หรือ ได้รับคาํสั�งด่วนให้งดใช้ จนกว่าจะไดท้าํการซ่อมแกไ้ขดดัแปลงแลว้ จึง

นาํไปใชง้านต่อไป 

๓. กากะบาดแดงในวงกลมแดง (         ) 

 สัญญลกัษณ์ กากะบาดแดงในวงกลมแดงแสดงว่า เครื�องมือภาคพื�นอยูร่ะหวา่งการงดใชง้านเนื�องจาก

ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�งเทคนิคโดยด่วน ใหล้งเครื�องหมายนี�ทนัทีที�ถึงกาํหนดเวลาใหป้ฏิบติัตามคาํสั�งเทคนิคปฏิบติั

ด่วน แต่ยงัมิไดป้ฏิบติั หรือเมื�อนาํเครื�องมือภาคพื�นนั�นออกมาปฏิบติัตามคาํสั�งทางเทคนิคชนิดดงักล่าวแลว้นั�น 

๔. ขีดแดง (        ) 

 สัญญลกัษณ์ขีดสีแดง หมายถึงความตอ้งการใหมี้การตรวจ ล่วงเลยกกาํหนดการตรวจ หรือ ทาํการณ์ไม่

สมบูรณ์ เครื�องมือภาคพื�นที�อยู่ในสภาพนี� ย่อมหมายถึงสภาพที�ไม่แน่นอน และเป็นการเสี�ยงต่อการชาํรุดอย่าง

ร้ายแรงที�จะเกิดขึ�น และ กลายไปอยูใ่นสภาพกากะบาดแดงก็ไดส้ภาพดงักล่าวนี� จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยด่วน

ที�สุดเท่าที�จะทาํไดด้ว้ยการตรวจและการซ่อมบาํรุง 



๕. ขีดทะแยงแดง (      ) 

 ๕.๑ ขีดทะแยงแดงหมายถึงสภาพที�ไม่สมบูรณ์เกิดการขดัขอ้งขึ�น เช่น ชาํรุด ตอ้งการการซ่อมบาํรุง 

และกาํลงัปฏิบติัตามคาํสั�งเทคนิคที�เกี�ยวขอ้ง *การขีดเส้นทะแยงใหขี้ดจากมุมขวาบนลงสู่มุมซา้ยล่าง* 

 ๕.๒ เมื�อไดรั้บคาํสั�งเทคนิคให้ปฏิบติัด่วนภายในกาํหนดระยะเวลาวนัหนึ� ง ให้ลงทะแยงแดงในแบบ

พิมพ ์ทอ. (AFTO Form 11) บนัทึกประจาํวนัเครื�องมือภาคพื�น (ชอ.๒๐๒๔) หากเมื�อถึงกาํหนดเวลา

ดงักล่าวแลว้แต่ยงัมิไดป้ฏิบติั ให้เปลี�ยนเครื�องหมายจากขีดทะแยงแดง เป็นกากะบาดในวงกลมแดง และให้งด

ใชง้านเครื�องมือภาคพื�น อนันี�โดยเด็ดขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� ๔ 

แบบพมิพ์ ทอ.   บันทึกประจาํวนัเครื�องมือภาคพื�น ชอ.๒๐๒๔ 

๑. ความมุ่งหมาย 

 ๑.๑ แบบพิมพ ์ทอ.  บนัทึกประจาํวนัเครื�องมือภาคพื�น (ชอ.๒๐๒๔) มีขึ�นใชเ้พื�อ 

  ๑.๑.๑ บนัทึกการขดัขอ้ง ซึ� งผูใ้ช ้ผูต้รวจประจาํวนั หรือ ผูบ้ริการ ไดท้าํการตรวจพบ 

  ๑.๑.๒ ใหเ้ป็นสิ�งแสดงภาพของเครื�องมือนั�นๆ แก่ผูที้�จะนาํไปใช ้

  ๑.๑.๓ ใหส้ามารถวางเกณฑก์าํหนดการใชแ้ละซ่อมบาํรุงในอนาคต 

๒. ความรับผดิชอบ 

 นายทหารช่างที�รับผดิชอบในงานซ่อมบาํรุงเครื�องมือภาคพื�น จะตอ้งรับผดิชอบในการกาํหนดเจา้หนา้ที�

ขึ�นเพื�อดาํเนินการดงัต่อไปนี�  

 ๒.๑ จดัใหมี้แบบพิมพนี์� ขึ�นไวป้ระจาํเครื�องมือทุกเครื�องและกรอกขอ้ความต่างๆดงัที�กาํหนดไว ้

 ๒.๒ ให้ยกขอ้ขดัขอ้งที�เกิดขึ�นซึ� งยงัมิไดรั้บการแกไ้ขไปลงในแบบพิมพแ์ผน่ใหม่ เพื�อบนัทึกขอ้ความ

ในแผน่เก่าในภาคบริการและชั�วโมงใชง้านจนเตม็ช่องที�จะกรอกแลว้ 

 ๒.๓ ให้เก็บแบบพิมพนี์� ไวใ้นแฟ้มที�เหมาะที�จะเก็บไวก้บัเครื�องมือภาคพื�นนั�นๆ ในบางกรณี อาจแยก

เก็บไว้ที�หน่วยใช้งานหรือหน่วยกลางที�เก็บเครื� องมือนั� นก็ได้ ทั� งนี� ให้อยู่ในดุลย์พินิจของนายทหารช่าง

ผูรั้บผดิชอบ แต่จะตอ้งใหส้ามารถกรอกขอ้ความต่างๆไดส้ะดวกและอยูใ่นที�ๆเหมาะสม 

 ๒.๔ ทาํการยกขอ้ความที�จาํเป็นจากแบบพิมพนี์� ออกไปกรอกลงในแบบพิมพบ์นัทึกประวติัเครื�องมือ

ภาคพื�น ในระยะสัปดาห์หนึ�งๆ หรือ ตามที�ไดบ่้งไวใ้นเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 



ตัวอย่างแบบพมิพ์ ทอ.  บันทกึประจําวนัเครื�องมือภาคพื�น (ชอ.๒๐๒๔) 

บนัทึกประจาํวนัเครื�องมือภาคพื�น ทอ. ......................... 

(ชุดเยเนอเรเตอร์) เลขพสัดุ  (๖๑๑๕-๖๓๕-๕๕๙๕) 

แบบ                     MD-3 หมายเลข                  (๑๒๓๔) เลขลาํดบัแบบพิมพ ์(35C-3-249-1) 

การบริการ และ เวลา 

ผูต้รวจ ผูใ้ช ้

วนัที� ชื�อยอ่ เครื�องวดั 

ชม. 

วนันี�  เชื�อเพลิง หล่อลื�น แบตเตอรี�  ลงชื�อ 

ชม. สตาร์ท 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

บนัทึกขอ้ขดัขอ้ง 

รายงาน แกไ้ข 

สัญญ. วนัที� ชื�อยอ่ อาการขดัขอ้ง วนัที� ชื�อยอ่ ชื�อผูต้รวจ 

       

       

       

       

       



๓. การกรอกข้อความ 

 ๓.๑ ชื�อ,เลขพสัดุ (Stock Number) แบบ,หมายเลข (Serial Number) เป็นส่วนชดัเจนอยูแ่ลว้ แต่สําหรับ

เลขลาํดบัแบบพิมพส์ําหรับการตรวจนั�น ให้ใช้เลขของแบบพิมพคู่์มือการตรวจประจาํวนั (Daily Work Card 

Series) หรือ เลขแบบพิมพ ์คู่มือการตรวจประจาํวนัที�กาํหนดให้ (ควรใชห้มายเลขของ TO วา่ดว้ยเครื�องมือนั�น

เป็นหลกั เมื�อมิไดก้าํหนดหมายเลขให)้ 

 ๓.๒ บริการและเวลา 

  ๓.๒.๑ กรอกวนัที� เดือน และ ปี สาํหรับกรอกขอ้ความประจาํวนั 

  ๓.๒.๒ ที�มีหนา้ที�รับผิดชอบในการตรวจนั�น ลงชื�อยอ่ของผูน้ั�น ในการตรวจประจาํวนัในช่อง 

“ชื�อยอ่” การตรวจนี�ผูต้รวจยอ่มจะมีแบบพิมพคู่์มือการตรวจประจาํวนั หรือคู่มือการซ่อมบาํรุงที�ใชก้บัเครื�องมือ

นั�นๆเป็นหลกั 

  ๓.๒.๓ เครื�องวดัชั�วโมง กรอกเวลาที�ใชง้านซึ�งเครื�องวดัเวลาใชง้านของเครื�องมือนั�นอ่านได ้

  ๓.๒.๔ ชั�วโมง วนันี�  กรอกเวลาที�ใช้งานจริงประจาํวนัลงไปในเมื�อเครื�องมือนั�นไม่มีเครื�องวดั

ชั�วโมงใชง้านติดประจาํอยู ่

  ๓.๒.๕ สตาร์ท วนันี�  กรอกจาํนวนครั� งที�ทาํการติดเครื�องยนต์ในวนันั�นๆว่าป็นจาํนวนกี�ครั� ง 

(สําหรับเครื�องมือที�กาํหนดการเขา้ซ่อมใหญ่) ด้วยจาํนวนครั� งที�ติดเครื�องยนต์ ตวัอย่าง เช่น Gas Turbine 

Compressors 

  ๓.๒.๖ เชื�อเพลิง – กรอกจาํนวนเชื�อเพลิงที�เติมในวนันั�น จาํนวนนบัเป็นลิตร 

  ๓.๒.๗ หล่อลื�น – กรอกจาํนวนหล่อลื�นที�เติมในวนันั�น จาํนวนนบัเป็นลิตร 

  ๓.๒.๘ แบตเตอรี�  – กาเครื�องหมายถูกเพื�อแสดงวา่ไดท้าํการตรวจแบตเตอรี�แลว้วา่อยูใ่นสภาพ

ที�ดี 

  ๓.๒.๙ ลงชื�อ – เจา้หนา้ที� ที�ทาํการบริการเครื�องมือในครั� งนั�น วนันั�นๆ เป็นผูล้งชื�อรับรองการ

บริการ 



๓.๓ บนัทึกขอ้ขดัขอ้ง 

 ๓.๓.๑ สัญญลกัษณ์ ใหล้งสัญญลกัษณ์ภาพของเครื�องมือนั�น ตามที�กล่าวไวใ้นบทที� ๓ 

  - เมื�อเกิดขอ้ขดัขอ้งในวนันั�นๆ 

  - เมื�อยงัมิไดป้ฏิบติัตามคาํสั�งเทคนิคที�กาํหนดใหป้ฏิบติั 

  - ล่วงกาํหนดการตรวจหรือตอ้งตรวจพิเศษแต่มิไดต้รวจ 

 ๓.๓.๒ วนั ใหก้รอก วนั เดือน ปี ที�พบขอ้ขดัขอ้งหรือ รายงานขอ้ขดัขอ้ง 

 ๓.๓.๓ ชื�อยอ่ ผูที้�กรอกขอ้ความลงชื�อกาํกบัรับรองขอ้ความไวด้ว้ยตวับรรจง 

 ๓.๓.๔ อาการขดัขอ้ง กรอกขอ้ขดัขอ้งยอ่ๆพอที�จะเขา้ใจได ้

 ๓.๓.๕ วนั กรอก วนั เดือน ปี ที�ทาํการแกไ้ขเรียบร้อย 

 ๓.๓.๖ ชื�อยอ่ ผูแ้กไ้ข ลงชื�อยอ่ดว้ยตวับรรจงไว ้

๓.๓.๗ ชื�อผูต้รวจ ผูมี้หนา้ที�ตรวจรับรองการแกไ้ขวา่เป็นการถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งลงชื�อรับรอง

ไว ้

๔. การทาํลาย 

 ให้ทาํลายแบบพิมพ์นี� เมื�อมีอายุครบ ๑๘๐ วนั แผ่นสุดทา้ยจะตอ้งส่งมอบ โอนไปพร้อมกบัเครื�องมือ

นั�นๆ 

 

 

 

 

 



บทที� ๕ 

แบบพมิพ์ ทอ.   บันทึกประวตัเิครื�องมอืภาคพื�น (ชอ.๒๐๔๑-๑) 

๑. ความมุ่งหมาย 

 ความมุ่งหมายในการที�จะให้ใชแ้บบพิมพนี์�ก็เพื�อ 

 ๑.๑ ทาํการประเมินค่าสาํหรับการตรวจและซ่อมบาํรุงใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง 

 ๑.๒ รวมเวลาที�ใชใ้นการซ่อมบาํรุงแต่ละครั� ง ไวเ้ป็นสถิติ 

 ๑.๓ บนัทึกประวติัในการปฏิบติั ตามคาํสั�งเทคนิคที�กาํหนดใหป้ฏิบติั 

 ๑.๔ บนัทึกประวติั สาํหรับการยา้ยโอน และ เมื�ออยูใ่นระยะการเก็บรักษา 

๒. กล่าวโดยทั�วไป 

 ๒.๑ แบบพิมพนี์� มีไวเ้พื�อเป็นเอกสารบนัทึกประวติัการซ่อมบาํรุงของเครื�องมือภาคพื�นทุกชนิดที�มีใชอ้ยู่

ใน ทอ. 

 ๒.๒ นายทหารช่างที�มีหนา้ที�รับผดิชอบจะตอ้งเก็บแบบพิมพนี์� รวมไวก้บัแบบพิมพอื์�นๆซึ� งเกี�ยวขอ้งอยู่

ในชุดเดียวกนัของเครื�องมือแต่ละเครื�องมือที�ใชอ้ยูน่ั�น 

 ๒.๓ เมื�อทาํการมอบโอนเครื�องมือให้กบัหน่วยอื�นไป หรือให้กบัหน่วยที�สูงขึ�นไป เพื�อการซ่อมบาํรุง 

จะตอ้งส่งแบบพิมพนี์�รวมไปดว้ยกบัแบบพิมพ ์ทอ.   บันทึกการตรวจสภาพเครื� องมือภาคพื�น (ชอ.

๒๐๓๔-๓) เสมอ 

 ๒.๔ การกรอกขอ้ความลงในแบบพิมพจ์ะตอ้งใชแ้บบพิมพดี์ด หรือ เขียนดว้ยตวับรรจง นอกจากการ

ลงชื�อของเจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบ 

 

 



๓. ความรับผดิชอบ 

 เนื�องจากแบบพิมพนี์� ใชบ้นัทึกประวติัสืบเนื�องกนัและประจาํเครื�อง นายทหารช่างจะตอ้งคอยตรวจตรา

ใหก้ารกรอกแบบพิมพด์าํเนินไปอยา่งเรียบร้อยถูกตอ้งตามกาลสมยั และการดูแลรักษาแบบพิมพใ์ห้อยูใ่นสภาพ

ที�ดีไม่ชาํรุดฉีกขาดหรือเลอะเลือน ส่วนการเก็บแบบพิมพนี์� จะอยู่กบัผูใ้ช ้ติดอยูก่บัเครื�อง หรือ จะอยู่กบัหน่วย

กลางนั�น อยูใ่นดุลยพินิจของนายทหารช่างผูรั้บผิดชอบที�จะพิจารณาให้สะดวกต่อการกรอกแบบพิมพแ์ละการ

เก็บรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. การกรอกข้อความ 

 ๔.๑ ชื�อ หมายเลข แบบ บริษทัผูผ้ลิต 

 ๔.๒ ลกัษณะ เป็นลกัษณะชนิดใด เช่น รถพว่ง (Trailer) ตั�งกบัพื�น (Skid) รถลากเขน็ (Dolly) 

 ๔.๓ เกณฑ์ค่าซ่อมสูงสุด ต่าซ่อมสูงสุดพิจารณาตามแนว TO 35-1-2 หรือกาํหนดต่างหากดว้ยคาํสั�ง

เทคนิคของกรมช่างอากาศแต่โดยปกติ การซ่อมหรือจะจาํหน่ายนั�นเป็นหน้าที�ของหน่วยซ่อมใหญ่และกอง

วทิยาการ ชอ. จะไดพ้ิจารณาร่วมกนั 

 ๔.๔ หนา้ บอกจาํนวนหนา้ของแบบพิมพที์�ใชติ้ดต่อกนัไปเป็นลาํดบัของเครื�องแต่ละเครื�อง 

 ๔.๕ สมรรถนะ กรอกบอกจาํนวน ขนาด ความสามารถของเครื�องเย็น กิโลวตัต์ ปอนด์ ต่อตารางนิ�ว 

ลิตรต่อนาที เป็นตน้ 

 ๔.๖ คาํสั�งเทคนิค กรอกบอกหมายเลขคาํสั�งเทคนิค หรือคู่มือ ที�เกี�ยวขอ้งในการซ่อมบาํรุงของเครื�องนั�น 

๔.๗ เลขพสัดุ กรอก Federal Stock Number, เลขพสัดุของ ทอ. หรือเลขบริษทัตามลาํดบัความจาํเป็น 

๔.๘ วนัประจาํการ กรอกเลขวนัที�เริ�มนาํเอาเครื�องมือ ออกใชเ้ป็นครั� งแรก 

๔.๙ วนัเสร็จ กรอกวนัที�ไดป้ฏิบติัตามรายการปฏิบติัการซ่อมบาํรุงแลว้สร็จ 

๔.๑๐ เลขงาน กรอกเลขงานของการซ่อมบาํรุงครั� งนั�น 

๔.๑๑ รายการปฏิบติั กรอกรายการที�ไดป้ฏิบติัไปในการซ่อมบาํรุง เช่น เปลี�ยนสูบเชื�อเพลิง ปฏิบติัตาม 

TO 35C-2-3-249-801 ตรวจตามระยะเวลาเสร็จเก็บเขา้คลงั เอาออกจากคลงั เปลี�ยนแมกนีโต เป็นตน้ 

๔.๑๒ ชั�วโมง – กรอกชั�วโมงใชง้านที�ผา่นมาทั�งสิ�นจนถึงคราวที�ทาํการซ่อมบาํรุงเสร็จ 

๔.๑๓ สตาร์ท – กรอกจาํนวนครั� งที�ทาํการติดเครื�องยนตที์�จะตอ้งบนัทึกประวติั 

๔.๑๔ ชม. คน กรอกเวลาเป็นชั�วโมงคนที�ใชใ้นการปฏิบติังานตามรายการนั�นๆ 

๔.๑๕ ค่าแรง กรอกค่าแรงที�ใชใ้นการซ่อมนั�นๆ 



๔.๑๖ ค่าชิ�นอะไหล่ กรอกราคาชิ�นอะไหล่และราคาของวสัดุที�ใชใ้นการซ่อม 

๔.๑๗ ค่าซ่อมถึงปัจจุบนั ใหร้วมค่าซ่อมแซมทั�งสิ�นจนถึงคราวนี�วา่เป็นเท่าใดแลว้กรอกลงไปสําหรับต่า

ใชจ่้ายในการแกไ้ขดดัแปลงเพิ�มเติมตามคาํสั�งเทคนิคไม่ตอ้งคิดรวมสาํหรับรายการนี�  

๔.๑๘ บนัทึกการปฏิบติัตามคาํสั�งเทคนิค กรอกวนัที� ที�คาํสั�งเทคนิคออก หมายเลข เรื� องของคาํสั�ง

เทคนิค วนัที�ปฏิบติัเสร็จแลว้และหน่วยปฏิบติั 

๔.๑๙ บนัทึกการยา้ยโอน หน่วยที�รับหรือส่งทีหน้าที�กรอกขอ้ความของหน่วยนั�นๆเวน้แต่ช่องผูต้รวจ 

ใหน้ายทหารพสัดุการบินเป็นผูต้รวจรับรองความเรียบร้อยต่างๆตลอดจนแบบพิมพใ์ห้เรียบร้อย วา่ไดป้ฏิบติัการ

ต่างๆครบถว้นพร้อมที�จะดาํเนินการยา้ยโอนต่อไปไดแ้ลว้ 

๔.๒๐ รายงานที�ควรบนัทึก 

  ๔.๒๐.๑ อุบติัเหตุที�เกิดขึ�นเป็นเหตุที�ทาํใหเ้กิดการเสียหายลุกลามต่อไปไดอี้ก 

  ๔.๒๐.๒ คาํแนะนาํที�มีค่าที�ควรบนัทึกไวเ้ป็นประวติั 

๕. การใช้แบบพมิพ์ให้ต่อเนื�องกนั 

 เมื�อบนัทึกขอ้ความลงในแผ่นตน้จนเต็มแบบพิมพ์แล้วให้ใช้แบบพิมพ์ แผ่นใหม่มาบนัทึกข้อความ

ต่อไป และรวมแบบพิมพไ์วเ้ป็นลาํดบัๆติดต่อกนัไป แบบพิมพใ์ดที�เกิดชาํรุดขึ�นให้นายทหารช่างหรือผูที้�ไดรั้บ

มอบหมายทาํการคดัลอกใหม่ โดยใช้แบบพิมพดี์ดหรือดว้ยลายมือตวับรรจงตลอดจนชื�อเจา้หน้าที�ต่างๆซึ� งไม่

ตอ้งลอกใหเ้หมือนลายเซ็นของผูน้ั�นๆเมื�อลอกลงแผน่ใหม่แลว้ใหบ้นัทึกขอ้ความในบรรทดัสุดทา้ยวา่ “ลอกจาก

เอกสารชาํรุด” และลงชื�อกาํกบัไวเ้พื�อรับรองขอ้ความขา้งตน้นั�น สําหรับแบบพิมพช์าํรุดเมื�อหมดความตอ้งการ

แลว้ใหท้าํลายได ้

๖. แบบพมิพ์หาย  

 เมื�อแบบพิมพนี์�หายไป นายทหารช่างจะตอ้งจดัทาํขึ�นใหม่ทดแทน และกรอกขอ้ความให้สมบูรณ์ที�สุด

เท่าที�จะทาํได ้ในบรรทดัสุดทา้ยต่อจากขอ้ความที�กรอกให้บนัทึกวา่ “ขอ้ความนี�ทดแทนแบบพิมพเ์ก่าที�หายไป” 

และลงชื�อกาํกบัรับรองขอ้ความที�กรอกไวน้ั�น 



๗. การทาํลาย 

 หน่วยที�รับเครื�องมือภาคพื�นดินซึ� งจาํหน่ายแลว้ เพื�อการถอดเอาชิ�นดีไวเ้ป็นอะไหล่ เมื�อถอดแลว้ให้คง

เก็บแบบพิมพนี์�ไวอี้ก ๖ เดือนหลงัจากนี�ใหท้าํลายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� ๖ 

แบบพมิพ์ ทอ.   บันทึกกาํหนดการตรวจเครื�องมือภาคพื�น ชอ. ๒๐๒๔-๒ 

๑. ความมุ่งหมาย 

 แบบพิมพนี์� มีไวเ้พื�อบนัทึกประวติัการตรวจ เพื�อให้ทราบถึงกาํหนดการตรวจของเครื�องมือภาคพื�นนั�น

วา่ถึงกาํหนดเมื�อใด จะทาํการตรวจเมื�อใด ถา้หากจะไม่ใชแ้บบพิมพนี์�  ก็ให้ใชแ้ผงที�ใชบ้นัทึกให้ไดค้วามทาํนอง

เดียสกบัแบบพิมพนี์�ได ้

๒. ความรับผดิชอบ 

 กาํหนดการตรวจต่างๆที�จะกาํหนดให้กบัเครื�องมือภาคพื�นนั�น เป็นหนา้ที�วนหนึ�งของหน่วยดาํเนินงาน

และหน่วยปฏิบติัจะตอ้งร่วมมือกบัหน่วยซ่อมบาํรุงเครื�องมือภาคพื�นที�จะดาํเนินใหง้านบรรลุสู่ผลอนัดี 

๓. กาํหนดการตรวจ 

 เจา้หนา้ที�กาํหนดการเขา้ตรวจของเครื�องมือภาคพื�น จะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี�  คือ 

 ๓.๑ ตรวจสอบแบบพิมพ ์ทอ.   การตรวจประจาํวนั (ชอ.๒๐๒๔) และแบบพิมพ์นี�  ของ

เครื�องมือทุกเครื�อง ในวนัสิ�นสัปดาห์ เพื�อจะไดท้ราบว่าเครื�องมืออนัใดถึงกาํหนดตรวจในสัปดาห์ต่อไปหรือ

เหลือเวลาใช้งานไดอี้กไม่เกิน ๑๐ ชั�วโมง เมื�อทราบแน่แลว้ก็อาจกาํหนดวนัตรวจในคราวที�จะถึงต่อไปได ้และ

ใหใ้ชเ้ครื�องหมายเป็นธงหรือเป็นหมุดสีเหลืองกดบอกไวที้� วนั เดือน ที�ในตอนบนหรือ ตอนล่างของแบบพิมพนี์�  

เพื�อแสดงกาํหนดวนัตรวจที�จะถึง 

 ๓.๒ ควรจะดาํเนินการใหส้ามารถที�จะทาํการตรวจใหไ้ดต้ามระยะที�กาํหนดไว ้การตรวจนี�ยอ่มจะช่วยมิ

ให้งานซ่อมบาํรุงเกิดลน้มือขึ�นได ้การกาํหนดการตรวจควรอาํนวยให้สามารถป้อนงานเขา้โรงงานไดโ้ดยให้มี

ภาระกิจสมํ�าเสมอ ไม่เกิดงานมากบา้งนอ้ยบา้งเป็นคราวๆไป ถา้หากปรากฏวา่เครื�องมือภาคพื�นเลื�อนกาํหนดการ

ตรวจ ใหใ้ชเ้ครื�องหมายเป็นธงสีแดงหรือหมุดสีแดงปักไวที้�วนั และเดือนที�ล่วงหนา้กาํหนดตรวจ ไวเ้ป็นสําคญั

หากเหตุเช่นนี� เกิดขึ�นใหพ้ยายามทุกวถีิทางในอนัที�จะดาํเนินการตรวจคราวที�ล่วงกาํหนดไปนั�นให้สําเร็จโดยเร็ว

ที�สุดใหจ้งได ้



๓.๓ ช่องต่างๆที�จะกรอกขอ้ความนั�นเป็นขอ้ความที�ชดัเจนอยูใ่นตวัเองแลว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� ๗ 

แบบพมิพ์ ทอ.    บันทึกการตรวจสภาพเครื�องมือภาคพื�น ชอ.๒๐๒๔-๓ 

๑. ความมุ่งหมาย 

ในการใชแ้บบพิมพนี์� เมื�อ 

๑.๑ จาํแนกสภาพของเครื�องมือภาคพื�น ออกไปเพื�อให้บริการเป็นไปถูกตอ้งไดม้าตรฐานดงักาํหนดไว้

ใน TO 35-1-5 และหรือคู่มือของเครื�องมือนั�นๆ 

๑.๒ ใหเ้กิดการประหยดัในการซ่อมบาํรุง การตรวจครั� งนี� ไม่ตอ้งการให้บริการ หรือถอดส่วนประกอบ

ออกมาตรวจแต่อยา่งหนึ�งอยา่งใดเลย 

๒. ความรับผดิชอบ 

๒.๑ นายทหารช่างหรือนายทหารพสัดุการบินจะตอ้งอาํนวยการให้แบบพิมพนี์� มีกาํกบัอยูก่บัเครื�องมือ

ภาคพื�นทุกเครื�องเมื�อดาํเนินการมอบโอนไปใชใ้นหน่วยอื�นหรือส่งซ่อมในอนัดบัสูงขึ�นไปหรือส่งคืนคลงั หรือ

เพื�อการจาํหน่าย แต่ไม่จาํเป็นสาํหรับเครื�องที�รับมาใหม่ หรือหลงัจากการซ่อมใหญ่เวลาเสร็จแลว้ 

๒.๒ ในช่องที�เกี�ยวกบัการประเมินค่าชิ�นส่วน และ ราคาซ่อมต่างๆหากมิไดบ้่งไวใ้ห้กรอกโดยคาํสั�ง

เทคนิคของ ทอ. ฉบบัอื�นใดอีกก็ไม่ตอ้งกรอกลงไป 

๓. การปฏิบัติ 

 ๓.๑ เมื�อทาํการตรวจสภาพของเครื�องโดยทั�วถึง และวินิจฉัยขอ้ขดัขอ้งต่างๆโดยถี�ถว้นแลว้ ก็อาจแบ่ง

สภาพของเครื�องไดอ้อกเป็น ๓ ประการ คือ 

  ๓.๑.๑ ดี ได้แก่ เครื�องใหม่ หรือเครื�องที�อยู่ในลกัษณะเรียบร้อยพร้อมที�จะนาํออกใช้งานได้

ทนัที 

๓.๑.๒ ซ่อมได ้ไดแ้ก่เครื�องที�ขดัขอ้ง แต่อาจซ่อมไดโ้ดยประหยดัเนื�องจากขาดชิ�นส่วน หรือ

เกิดขดัขอ้งขึ�นกบัส่วนหนึ�งส่วนใด เกิดชาํรุด เกิดความคลาดเคลื�อนเหล่านี� เป็นตน้ 



๓.๑.๓ จาํหน่าย ไดแ้ก่ เครื�องซึ� งชาํรุดจนแมจ้ะซ่อมไดก้็ไม่ไดผ้ลคุม้ค่า 

 ๓.๒ เจ้าหน้าที�ผู ้ท ําการตรวจสภาพ เครื� องมือภาคพื�น จะเป็นผู ้ท ํารายงานและใช้แบบพิมพ์นี�

ประกอบการรายงาน เพื�อรายงานให้หน่วยที�เกี�ยวขอ้งทราบถึงสภาพเครื�องมือที�ไดรั้บการตรวจในครั� งนั�นๆและ

ส่งสาํเนาผลการตรวจ ใหก้บัแผนกกิจการบูรณะ กองวทิยาการ ชอ. ดว้ย ๑ ชุด 

๔. การกรอกข้อความ 

  ๔.๑.๑ ดี – หมายถึงเครื�องใชง้านได ้

  ๔.๑.๒ ซ่อมได้ – ส่วนที�ชํา รุดเป็นส่วนที�สามารถซ่อมได้โดยง่ายไม่ต้องทําการถอด

ส่วนประกอบใหญ่ออกเพื�อการซ่อม 

  ๔.๑.๓ เปลี�ยน – ส่วนที�ชํารุดนั�นจะต้องถอดส่วนประกอบใหญ่ออกซ่อม หรือ การซ่อม

ชิ�นส่วนนั�นๆไม่ไดผ้ลคุม้ค่า เหมาะที�จะเปลี�ยนโดยการถอดส่วนชาํรุดออกและใชส่้วนที�ดีเขา้แทนที� 

  ๔.๑.๔ หาย – ส่วนใดส่วนหนึ� งหายไป จะต้องได้ของมาประกอบใหม่เมื�อประกอบแล้ว

เครื�องมือก็จะใชง้านไดต่้อไป 

 ๔.๒ ช่องวา่งที�เหลือมีไวเ้พื�อกรอกรายการที�ไม่ปรากฏอยูใ่นแบบพิมพน์ั�น 

 ๔.๓ ในเมื�อเครื�องๆหนึ�งมีส่วนที�ประกอบขึ�นดว้ยสิ�งเหมือนกนัเป็นจาํนวนกวา่หนึ�งชิ�นขึ�นไป แทนที�จะ

ใชเ้ครื�องหมายกาลงไปก็ใหก้รอก จาํนวนของสิ�งที�ชาํรุดลงไปเพื�อความชดัเจน 

๔.๔ กรอกขอ้ความอธิบายลงในช่องเหล่านี�  

 ๔.๔.๑ การดดัแปลงสําคญัที�การปฏิบติั กรอกขอ้ความลงในช่องนี� โดยอาศยัการตรวจดูด้วย

สายตาโดยไม่ตอ้งถอดส่วนประกอบออกเพื�อการตรวจ 

   



๔.๔.๒ การชาํรุดที�ไม่สมควร การชาํรุดที�เกิดขึ�นนั�นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ที�ควรจะเป็น 

เช่น ลูกสูบติด ชาํรุดเพราะขนส่ง ชาํรุดเพราะอุบติัเหตุ และคาํชี� แจงในการที�บ่งความรับผิดชอบในส่วน

ที�เกิดสภาพดงักล่าวมาแลว้ 

๔.๔.๓ กรอกขอ้ความที�สมควรที�จะให้ความกระจ่างแจง้และเป็นประโยชน์เกี�ยวกบัสภาพของ

เครื�องลงในช่องหมายเหตุโดยยอ่ 

๔.๕ ศึกษา TO 35-1-2 เมื�อตอ้งการกรอกในช่องต่อไปนี�  คือ 

 ๔.๕.๑ อาย ุ

 ๔.๕.๒ ประมาณค่าซ่อม 

 ๔.๕.๓ รวมค่าซ่อมที�แลว้มา 

 ๔.๕.๔ ยอมใหซ่้อมเครื�องหนึ�งราคาไม่เกิน 

 ๔.๕.๕ ราคาซ่อมสูงสุดที�ยอมให ้

๕. การทาํลายแบบพมิพ์ 

 จะทาํลายแบบพิมพ ์แผน่เก่าไดต่้อเมื�อไดท้าํการกรอกแบบพิมพแ์ผ่นใหม่โดยสมบูรณ์ ซึ� งไม่

ตอ้งอาศยัแบบพิมพแ์ผน่เก่าไวป้ระกอบอีก  

 

  


