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บทนํา 
 

อล.ทร. เปนหนวยเทคนิคท่ีรับผิดชอบในการซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรของ หนวย
บกและหนวยเรือ โดยครอบคลุมงานของกองทัพเรือทุกพ้ืนท่ี แมวาภารกิจหลักของ อล.ทร. จะเปนการซอมบํารุง
อุปกรณเรือ แตอยางไรก็ตามยังมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีหนวยบกมีใชงานอยู และในอนาคตอุปกรณตางๆ  มี
แนวโนมจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรวมทํางาน หรือควบคุมมากข้ึน ดังนั้นจึงเปนภาระอันหนักหนวงของกรม
อิเล็กทรอนิกสท่ีจะตองเตรียมการบํารุงรักษาใหทันการ 

ในการซอมบํารุงเรือ อร. เปนหนวยเทคนิคท่ีรับผิดชอบในการซอมบํารุง ตัวเรือ โดยมี อล.ทร. รับผิดชอบ
ดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท้ังปวง อันไดแกระบบควบคุมจัดการตัวเรือ (IPMS) และระบบควบคุมบังคับบัญชาและ
ตรวจการณ อันประกอบดวยระบบตรวจการรบ (Combat Surveillance System: CSS) ระบบอํานวยการรบ 
(Combat Management System: CMS) ระบบรวมการเดินเรือ (Integrated Navigation System: INS) และ
ระบบรวมการสื่อสาร (Integrated Communication System: ICS) สําหรับระบบควบคุมการยิง (Fire Control 
System: FCS) อยูในรับผิดชอบของ .สพ.ทร. 

สําหรับแนวคิดในการซอมบํารุงอุปกรณฯ เรือ ของ อล.ทร. นั้น สอดคลองตามแนวทางการซอมบํารุง ของ 
อร. ท่ีพยายามตอบสนองนโยบาย ทร. ในการท่ีจะตองสามารถใชยุทโธปกรณไดตามกําหนด และการดํารงความ
ตอเนื่องของกําลังรบข้ันต่ํา ในระดับ พ.๓ เพ่ือปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ โดยมีแนวคิดในการซอมบํารุงไว ๒ 
ประการคือ แนวคิดแรก เปนการซอมบํารุงตามแผน ซ่ึง อล.ทร. จะทําการซอมบํารุงเรือ และสงมอบเรือท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของหนวยผูใช ตรงตามกําหนดเวลา ดวยตนทุนท่ียอมรับได  สวนแนวคิดท่ี
สอง เปนการสนับสนุนเรือในกลุมเรือพรอม โดย อล.ทร. จะสนับสนุนการซอมบํารุง และการสงกําลังพัสดุสายชาง
ใหกับเรือท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู ใหคงสภาพความพรอม สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องไมเกิดการชํารุดจนกวาจะ
เขารับการซอมบํารุงตามแผนในวงรอบตอไป  

สําหรับการซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของหนวยบก นั้น อล.ทร. จะสนับสนุนการซอมบํารุง และ
การสงกําลังพัสดุสายชางใหกับหนวยบก ท่ีมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชงานอยู ใหคงสภาพความพรอม สามารถใช
งานไดอยางตอเนื่องไมเกิดการชํารุด จนกวาจะหมดสภาพการใชงาน หรือเขาวาระยกเลิกการซอมทํา หรือไมมี
ความคุมคาในการใชงานตอไป    

เพ่ือใหตอบสนองตอแนวความคิดดังกลาว อล.ทร. ไดกําหนด คูมือในการบริหารงานซอมบํารุง อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร โดยยึดถือนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คําสั่งท่ีเก่ียวของ ตลอดจนแนวทางการ
บริหารงานซอมบํารุงของ อร. เปนกรอบในการดําเนินงาน สอดคลองกับนโยบายของ อล.ทร. ซ่ึงรายละเอียด
ท้ังหมดไดกลาวไวในเอกสารนี้แลว 
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การบริหารงานซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

 
๑. ภารกิจและสายงานการซอมบํารุงเรือ ของ อล.ทร. 
  กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือเปนหนวยเทคนิคท่ีมีหนา ท่ีรับผิดชอบการซอมบํารุงอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร ใหเรือมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจ ของกองทัพเรือ ในการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล  
  ๑.๑ ภารกิจของ อล.ทร. ตามท่ีกําหนดไวใน อฉก. ๓๗๐๐ “มีหนาท่ี อํานวยการ ประสานงาน 
แนะนํา กํากับการและดําเนินการเก่ียวกับการซอม สราง  ดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร การสงกําลังพัสดุสายอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ตลอดจนใหการฝกและ
ศึกษาวิชาการอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร และวิชาการอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย มีเจากรมอิเล็กทรอนิกส
ทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ” 
   จากภารกิจของ อล.ทร. ขางตน จะเห็นวามีภารกิจสําคัญท่ี อล.ทร. ตองปฏิบัติ ๔ ประการไดแก 

๑. การซอม สราง ดัดแปลง และทดสอบเครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
๒. การวิจัยและพัฒนา เครื่องมือ และอุปกรณ ตลอดจนสรางองคความรูเพ่ือสนับสนุนงาน

ของ อล.ทร.  
๓. ใหการฝกและศึกษาแกกําลังพลสายชางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสนับสนุนการซอมบํารุงเรือ 
๔. สนับสนุนการสงกําลังพัสดุสายสายชางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสนับสนุนการซอมบํารุงเรือ 

  ๑.๒ การจัดหนวยของ อล.ทร. มีหนวยข้ึนตรงท่ีรับผิดชอบการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือปฏิบัติงาน
ใหบรรลุภารกิจของ อล.ทร. ประกอบดวย  

       ๑.๒.๑ กองบังคับการ มีหนาท่ีวางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา ควบคุมและกํากับการ
เก่ียวกับกิจการท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อล.ทร. 

  ๑.๒.๒ กองแผนการชาง อล.ทร.  มีหนาท่ีวางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ
และดําเนินการเก่ียวกับการสํารวจและตรวจสอบ ออกแบบ ประมาณราคาและควบคุม ในการซอม สราง ดัดแปลง 
ปรนนิบัติบํารุง ปรับปรุงและติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเฉพาะในสวนท่ี อล.ทร.
รับผิดชอบ  

  ๑.๒.๓ กองวิทยาการ มีหนาท่ี อํานวยการ ประสานงาน ในดานการศึกษา  อบรมและพัฒนา
นายทหารพรรคกลิน ทหารพรรคพิเศษเหลาชางยุทธโยธาสายวิทยาการอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการวิจัยและ
พัฒนา เครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

  ๑.๒.๔ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ  มีหนาท่ีดําเนินการซอม สราง  ดัดแปลง ติดตั้ง  รื้อถอนและ
ทดลองเครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ท่ี อล.ทร. รับผิดชอบ ตามขอบเขต   
    (๑) กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๑ ฯ รับผิดชอบใหกับหนวยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 
หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง และหนวยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
    (๒) กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๒ ฯ รับผิดชอบ ใหกับหนวยในจังหวัดสมุทรปราการ และ 
พ้ืนท่ีภาคใต  
    (๓) กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๓ ฯ  รับผิดชอบ   ใหกับหนวยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
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  ๑.๒.๕ กองควบคุมคุณภาพ อล.ทร.  มีหนาท่ีอํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพการซอม สราง ดัดแปลง ปรนนิบัติบํารุง ปรับปรุงและติดตั้ง รวมท้ังการ
ปรับปรุงเทคนิคการตรวจวัด เครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเฉพาะในสวนท่ี อล.ทร.รับผิดชอบ  
ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

  ๑.๒.๖ กองพัสดุ อล.ทร. มีหนาท่ีอํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและดําเนินการ
เก่ียวกับ การรวบรวม การจัดหา การควบคุมการเบิกจาย และการเก็บรักษาพัสดุสายอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรเฉพาะในสวนท่ี อล.ทร.รับผิดชอบ  

 

ผังการจัดองคกรของ อล.ทร. 
 

 
 
  ๑.๓ สายงานการซอมบํารุงของ อล.ทร. 
   จากการจัดหนวยของ อล.ทร. จะเห็นไดวา นขต.อล.ทร. มีหนาท่ีโดยตรงในภารกิจในการซอมบํารุง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร โดยประกอบดวย กผกช.อล.ทร. ซ่ึงหนาท่ีในการจัดทําแผนหลัก รวมท้ังการ
จัดทํางบประมาณในการซอมบํารุง มีกองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๑ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๒ กองโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส ท่ี ๓ ทําหนาใหการสนับสนุนการซอมบํารุงระดับโรงงาน (ระดับท่ี ๔-๕) ใหกับหนวยตางๆ               
มี กวก.อล.ทร. ทําหนาท่ีสนับสนุนองคความรูใหกับกําลังพลสายชาง   กพสด.อล.ทร. และ กบ.อล.ทร. สนับสนุนการ
สงกําลังบํารุงพัสดุสายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการซอมบํารุง     
   นอกจากกองโรงงานท้ังสามแลว ยังมีหนวยท่ีใหการสนับสนุนการซอมบํารุงระดับกลาง     
(ระดับ ๓-๔) ไดแก แผนกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ แผนกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ดําเนินการซอมบํารุงเรือในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ หากเกินขีดความสามารถก็จะขอรับการสนับสนุน
มายัง อล.ทร. ซ่ึงมี กอล.๒ ฯ รับผิดชอบ และสามารถใหการสนับสนุนสงเจาหนาท่ีไปตรวจสอบแกไขในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานแบบเชิงรุก อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
   สําหรับการสนับสนุนการซอมทําใหกับหนวยบกและนรข. อยูในความรับผิดชอบ ของ กอล. ๑ ฯ  
สามารถใหการสนับสนุนโดยการสงเจาหนาท่ีไปตรวจสอบแกไขในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานแบบเชิงรุกอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
เชนเดียวกับหนวยในพ้ืนท่ีภาคใต และภาคตะวันออก 
   จากสภาวะแวดลอมท่ีเรือสวนใหญมีอายุการใชงานนาน ประกอบกับภารกิจท่ี ทร. ไดรับมอบ ทํา
ใหเรือมีชั่วโมงใชงานเพ่ิมข้ึน อีกท้ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีขนาดเล็ก กินไฟนอยลง แตก็มีความคงทนนอยลงดวย 
นอกจากนี้เทคโนโลยีสมัยใหมแบบโมดูล ทําใหยากตอการซอมทํา อล.ทร. จําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ซอมทําใหสอดคลองกับสถานภาพปจจุบัน 
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สายงานในการซอมบํารุงของ อล.ทร. 
 

 
 
๒. นโยบาย และคําส่ังท่ีเกี่ยวของ 
 ในการกําหนดแนวทางการซอมบํารุงเรือของ อล.ทร. นั้น ไดมีการนําหลักการท่ีเก่ียวของกับการซอมบํารุง
ยุทโธปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรของเรือ และหนวยบก โดยแนวทางการซอมบํารุงดังกลาว จะตอง
ตอบสนองตอความตองการตามนโยบายและภารกิจของกองทัพเรือ และตองเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ท่ี
กองทัพเรือกําหนด 
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  ๒.๑ ยุทธศาสตรกองทัพเรือ 
  แผนยุทธศาสตรกองทัพเรือ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การ
พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การปองกันประเทศและรักษาความ
ม่ันคงของรัฐ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การสนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาของชาติ และการพัฒนาประเทศ 
โดยมีเปาหมายท่ีเก่ียวของในการซอมบํารุงเรือ ไดแก ความสามารถใชยุทโธปกรณและสิ่งอุปกรณไดตามกําหนด 
ซ่ึง อล.ทร. ไดจัดทําเปาประสงคเพ่ือตอบสนองตอเปาประสงคของ ทร. ดังกลาว เพ่ือให อร. ไดสงมอบเรือท่ีมี
คุณภาพ เปนท่ียอมรับของหนวยผูใช ตรงตามกําหนดเวลา ดวยตนทุนท่ียอมรับได (Quality Cost Delivery)   
  

 
 
 แผนท่ียุทธศาสตร ทร. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ดานการพัฒนาดานการสงกําลังบํารุง กําหนดการซอมบํารุง ทร.1 

ไวดังนี้ 

   ๑) ใชขีดความสามารถของอูเรือของกองทัพเรือใหเต็มขีดความสามารถ เพ่ือรองรับการซอมบํารุง

ของเรือในกองทัพเรือใหไดตามแผน การใชเรือทางยุทธการ 

 ๒) สงเสริมขีดความสามารถของภาคเอกชน สนับสนุนการซอมทําเรือ อากาศยาน และรถรบ 
 ๓) ยกระดับการซอมบํารุงอากาศยานในระดับผูใชและระดับกลาง สวนในระดับโรงงานเนนการ
วาจางจากผูผลิต หรือผูซอมในตางประเทศ หลายๆ แหง เพ่ือลดระยะเวลาการซอมทํา 
 ๔) จัดใหมีการวางแผนซอมยุทโธปกรณ (เรือ อากาศยาน รถรบ) เพ่ือวางแผนในการจัดหาอะไหล 
ใหสอดคลองกับแผนการซอมบํารุง 
 
 

                                                           
1 แผนที่ยุทธศาสตร ทร. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ หนา ๓๙ 
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  ๒.๒ นโยบาย ทร. ในการกําหนดความตอเนื่องของกําลังรบ 
  กองทัพเรือไดกําหนดนโยบายการดํารงความพรอมข้ันต่ําของกําลังรบ เพ่ือให ทร. มีขีดความสามารถ
ในการใชกําลังรบ ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เหมาะสมกับสถานการณตางๆ โดยปจจุบันได
กําหนดใหดํารงความพรอมของกําลังรบข้ันต่ําในระดับ พ.๓ เพ่ือใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผน
เผชิญเหตุ โดยจะตองมีเรือประเภทตางๆ อยูในสถานะพรอมใชงาน จํานวน ๘๕ ลํา2 ท้ังนี้ยังไมรวมเรือความเร็วสูง
ปฏิบัติการในลําน้ําอีก ๙๙ ลํา 
 เพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุตามนโยบายดังกลาว อล.ทร. จะตองสนับสนุน อร. ในการซอมบํารุงเรือในกลุม
ดังกลาว ใหคงสภาพความพรอมสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง โดยสนับสนุนการซอมบํารุงท้ังในลักษณะการซอม
ปองกัน การซอมแกไข รวมท้ังการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงสายชาง ใหกับเรือและหนวยซอมระดับกลางโดยยึด
หลักการสงกําลังบํารุง ๗ ประการ ไดแก การตอบสนองความตองการ ความงาย ความออนตัว ความประหยัด 
ความพอเพียง ความตอเนื่อง และความปลอดภัย 
  ๒.๓ คําสั่งกองทัพเรือเฉพาะ ท่ี ๒๑๑/๒๕๕๔  
 ทร. มีคําสั่งกองทัพเรือเฉพาะท่ี ๒๑๑/๒๕๕๔ เรื่องการซอมยุทโธปกรณของกองทัพเรือ ท้ังนี้เพ่ือใหการ
ซอมบํารุงยุทโธปกรณตางๆ มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ เก่ียวกับการ
ซอมบํารุง โดยมีเนื้อหาของคําสั่งท่ีสําคัญไดแก 
   ๒.๓.๑ กําหนดใหมีหนวยเทคนิครับผิดชอบ     ในการซอมบํารุงยุทโธปกรณตางๆ        ของ ทร.           
จํานวน ๑๒ หนวย โดยใหกรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือเปนหนวยเทคนิคในการซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร 
   ๒.๓.๒ กําหนดการซอมบํารุงยุทโธปกรณ ออกเปน ๓ ระดับ ไดแก 
   การซอมบํารุงระดับหนวยผูใช (Organization Level : O Level) 
   การซอมบํารุงระดับกลาง (Intermediate Level : I Level) 
   การซอมบํารุงระดับโรงงาน (Depot Level : D Level) 
  ๒.๓.๓ การกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยเทคนิค โดยท่ี อร. จะตอง 
   ๒.๓.๓.๑ อํานวยการและกํากับดูแลการซอมบํารุงเรือในทุกระดับการซอมทําทางเทคนิคให
เปนไปโดยเรียบรอย 
   ๒.๓.๓.๒ จัดทําคําแนะนํา คูมือ กําหนดหลักเกณฑในการซอมบํารุงเรือ 
   ๒.๓.๓.๓ กําหนดวิธีการในการรายงานสถานภาพ และการขอรับสนับสนุนการซอมบํารุงเพ่ือใช
ในการวางแผนการซอมบํารุง 
   ๒.๓.๓.๔ กําหนดอัตรา จัดหา สนับสนุน เครื่องมือ พัสดุ อะไหล เพ่ือใชในการซอมบํารุงเรือ 
   ๒.๓.๓.๕ แบงมอบความรับผิดชอบในการซอมบํารุงเรือใหกับหนวยซอมระดับโรงงาน และหนวย
ซอมระดับกลาง 
  ๒.๓.๔ การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยซอมระดับตางๆ 
   ๒.๓.๕ กําหนดหลักการในการจางซอม โดยหนวยบํารุงในทุกระดับสามารถดําเนินการจางซอมทํา
ยุทโธปกรณท่ีรับผิดชอบได หากไมสามารถดําเนินการซอมบํารุงไดเอง ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม 
  ๒.๓.๖ กําหนดการซอมบํารุงแบงเปน ๕ ข้ัน จากข้ันท่ี ๑ ถึงข้ันท่ี ๕ โดยเรียงลําดับจากการซอมบํารุง
ท่ีงายใชเครื่องมือนอย ไปหาการซอมบํารุงท่ียาก ซับซอน ตองใชเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน 

                                                           
2 การบริหารงานซอมบํารุง กรมอูทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๔ หนา ๗ 
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  ๒.๓.๗ กําหนดให   การซอมบํารุงเรือระดับโรงงาน  ดําเนินการโดย หนวยซอมบํารุงของ อร. 
กรง.ฐท.สส. กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยแบงการซอมบํารุงเรือระดับโรงงานเปน ๓ ประเภท 
คือ การซอมจํากัด การซอมตามระยะเวลา และการซอมคืนสภาพ (ในสวนของ อล.ทร. แผนกไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสฯ ของ ฐท.สข ทรภ.๒ และ ฐท.พง.ทรภ.๓ ยังไมมีขีดความสามารถในการซอมระดับ ๕ ได) 

๓. การซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
 การซอมบํารุงหมายถึง การปฏิบัติท้ังปวงท่ีกระทําเพ่ือใหยุทโธปกรณคงอยูในสภาพหรือกลับคืนสูสภาพใช
ราชการได การปฏิบัติดังกลาวไดแก การตรวจสอบ การทดสอบ การบริการ การซอมสราง การดัดแปลงและการ
ทําใหกลับใชราชการได โดยท่ัวไปแลวสามารถแยกประเภทของการซอมบํารุงไดออกเปน 
 ๓.๑ การซอมบํารุงปองกัน (Preventive Maintenance) หมายถึง การดูแล และบริการ มีลักษณะการ
ดําเนินการท่ีสําคัญ คือ 
  ๓.๑.๑ ดําเนินการกอนท่ียุทโธปกรณนั้นจะชํารุด 
  ๓.๑.๒ สามารถดําเนินการ ท้ังในการซอมระดับ O I และ D 
  ๓.๑.๓ การซอมบํารุงปองกัน (Preventive Maintenance) ดําเนินการได ๒ แบบคือ 
   ๓.๑.๓.๑ การซอมบํารุงตามแผน (Planned Maintenance) เปนการซอมบํารุงปองกันโดยใช
ชั่วโมงการใชงานหรือระยะเวลาของการใชงานยุทโธปกรณ เปนตัวกําหนดวาจะตองซอมบํารุงยุทโธปกรณนั้น
เม่ือไร (Time Assessment) โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ 
    ๓.๑.๓.๑.๑ สามารถวางแผนซอมบํารุงไดลวงหนาเปนผลใหสามารถเตรียมงบประมาณและ
อะไหล เพ่ือซอมลวงหนาได 
    ๓.๑.๓.๑.๒ สามารถวางแผนการใชงานเรือลวงหนาได 
    ๓.๑.๓.๑.๓ เรือจะมีคาความนาเชื่อถือ (Reliabilty) สูง 
   ๓.๑.๓.๒ การซอมบํารุงตามสภาพการใชงาน (Condition Base Maintenance) เปนการซอม
บํารุงปองกันโดยทําการตรวจประเมินสถานภาพของยุทโธปกรณ (Condition Assessment) แลวทําการซอมบํารุง
ตามความจําเปนซ่ึงการประเมินสถานภาพนั้น สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน การสํารวจเรือ การติดตาม
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงคาการทํางานตางๆ ของยุทโธปกรณ (Trend Analysis) เปนตน และมีลักษณะท่ีสําคัญ 
คือ 
    ๓.๑.๓.๒.๑ ตองมีกําลังพล เครื่องมือ วิธีการ เพ่ือท่ีจะทําการประเมินและวิเคราะหเพ่ือทราบ
สถานภาพของยุทโธปกรณ และท่ีสําคัญจะตองสามารถวิเคราะหสถานภาพเพ่ือกําหนดของขอบเขตของการซอม
บํารุงได 
    ๓.๑.๓.๒.๒ กําหนดระยะเวลาท่ีจะตองซอมบํารุงยุทโธปกรณไดยาก ทําใหเตรียมการดาน
งบประมาณและอะไหลไมเปนไปตามแผน 
    ๓.๑.๓.๒.๓ ใชงบประมาณนอยกวาเม่ือเทียบกับการซอมบํารุงตามแผน 
 ๓.๒ การซอมบํารุงแกไข (Corrective Maintenance) มีลักษณะการดําเนินท่ีสําคัญ คือ 
  ๓.๒.๑ ดําเนินการเม่ือยุทโธปกรณเกิดการชํารุดแลว 
  ๓.๒.๒ ไมสามารถวางแผนการซอมบํารุงลวงหนาได ทําใหไมสามารถเตรียมงบประมาณและอะไหล
ลวงหนาเพ่ือรองรับการซอมทํา 
  ๓.๒.๓ มีผลกระทบกับแผนการใชงานเรือ 
  ๓.๒.๔ ระยะเวลาการซอมบํารุงสวนหนึ่งจะตองใชในการจัดหาอะไหล 
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  ๓.๒.๕ สามารถดําเนินการไดท้ังในระดับการซอมทํา O I และD 
 ๓.๓ การซอมบํารุงปรับปรุง 
  ๓.๓.๑ ดําเนินการเพ่ือใหยุทโธปกรณมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึน เหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน หรือ
อนาคต 
  ๓.๓.๒ ดําเนินการซอมบํารุงในระดับโรงงาน 
  ๓.๓.๓ มีการวางแผนลวงหนา ซ๋ึงควรท่ีจะดําเนินการพรอมกับการซอมบํารุงตามวงรอบ  

๔.แนวคิดในการซอมบํารุง และปรับปรุง ของ อล.ทร. 
 จากภารกิจและหนาท่ีในการเปนหนวยเทคนิค ท่ีรับผิดชอบในการซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร ความตองการทางยุทธศาสตรของ ทร. ในการใชยุทโธปกรณและสิ่งอุปกรณ ใหไดตามกําหนด      
ตามนโยบาย ทร. ในการดํารงความตอเนื่องของกําลังรบข้ันต่ําในระดับ พ.๓  อล.ทร. ไดกําหนดแนวคิดในการซอม
บํารุงไว ๓ ประการดังนี้ 
 ๔.๑ การซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเรือ 
  ๔.๑.๑ การสนับสนุนเรือท่ีเขารับการซอมบํารุงตามแผน 
   ๔.๑.๑.๑ อร. กําหนดประเภทของการซอมบํารุงตามแผน วาเปนการซอมบํารุงระดับโรงงาน โดย
แบงออกเปน ๓ ประเภทคือ3 

(๑) การซอมคืนสภาพ (คส.) อร. จะดําเนินการเม่ือเครื่องจักรใหญของเรือ มีชั่วโมงใชงาน
ครบกําหนด ตองไดรับการซอมบํารุงในข้ัน Major Overhaul โดยมีขอบเขตการดําเนินการคือปรับซอมเครื่องจักร
ใหญ ในข้ัน Major Overhaul ปรับซอมเครื่องจักรชวย อุปกรณตางๆ และตัวเรือใหมีสภาพหรือสมรรถนะ
ใกลเคียงกับของใหม 

(๒) การซอมตามระยะเวลา (ตว.) จะดําเนินการเม่ือเครื่องจักรใหญของเรือ มีอายุการใช
งานครบกําหนด ตองไดรับการซอมบํารุงในข้ัน Top Overhaul โดยมีขอบเขตการดําเนินการคือปรับซอม
เครื่องจักรใหญ ในข้ัน Top Overhaul ปรับซอมเครื่องจักรชวย อุปกรณตางๆ และตัวเรือ ตามสภาพการใชงาน 
(Condition Base Maintenance) 

(๓) การซอมจํากัดประจําป (จก.ป.) จะดําเนินการเม่ืออายุสีตัวเรือใตแนวน้ําครบ ๒ ป โดย
มีขอบเขตการดําเนินการคือซอมทําตัวเรือใตแนวน้ํา เครื่องจักรชวย อุปกรณอ่ืนๆ ตามสภาพการใชงาน 
(Condition Base Maintenance) 
   ๔.๑.๑.๒ อล.ทร. จะจัดทําแผนปฏิบัติราชการลวงหนา ๒-๓ ป ท่ีสอดคลองกับแผนการซอมบํารุง
เรือของ อร. โดยพิจารณาความจําเปนในการซอมบํารุงเรือใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดวยการใชงบประมาณอยาง
มีประสิทธิภาพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรมีความพรอมตามกําหนดการสงมอบเรือ ของ อร. เพ่ือใหมี
จํานวนเรือเพียงพอและมีความพรอมปฏิบัติราชการ ตามภารกิจท่ีไดรับมอบอยางมีประสิทธิภาพ มีขอบเขตการ
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) การซอมคืนสภาพ (คส.) มีขอบเขตการดําเนินการคือปรับซอมระบบจัดการตัวเรือแบบ
รวมการ ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ ระบบเครื่องจักรชวย ตลอดจนระบบการรบ ใหสอดคลองกับ อร. ในข้ัน 
Major Overhaul รวมท้ังปรับซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ใหมีสภาพหรือสมรรถนะใกลเคียงกับของใหม 
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(๒) การซอมตามระยะเวลา (ตว.) มีขอบเขตการดําเนินการคือปรับซอมระบบจัดการตัวเรือ
แบบรวมการ ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ ระบบเครื่องจักรชวย ตลอดจนระบบการรบ ใหสอดคลองกับ อร.     
ในข้ัน Top Overhaul รวมท้ังปรับซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ตามสภาพการใชงาน (Condition Base 
Maintenance) 

(๓) การซอมจํากัดประจําป (จก.ป.) มีขอบเขตการดําเนินการคือปรับซอมระบบจัดการตัว
เรือแบบรวมการ ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ ระบบเครื่องจักรชวย ตลอดจนระบบการรบ ใหสอดคลองกับการ
ดําเนินการของ อร. รวมท้ังปรับซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ตามสภาพการใชงาน (Condition Base 
Maintenance)  

(๔) การซอมจํากัด เปนการซอมทําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ใหกับหนวยตางๆตามการรอง
ขอหรือขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบในกรณีท่ีหนวยตางๆไมสามารถดําเนินการเองได 
  ๔.๑.๒ การสนับสนุนเรือในกลุมเรือพรอม 
   ภายหลังจาก ท่ี อร. ไดซอมบํารุงเรือตางๆ ท่ีเขารับการซอมบํารุงตามแผนประจําปแลวเสร็จ 
และสงมอบเรือใหกับหนวยผูใชเรือแลวเรือเหลานั้นจะถือวาอยูในสถานะเรือพรอม ซ่ึงจากนโยบายทร. เรือเหลานี้
จะตองคงความพรอม เพ่ือใหสามารถดํารงความตอเนื่องของกําลังรบข้ันต่ําในระดับ พ.๓ และในระหวางการใชงาน 
กอนถึงวงรอบ ๒ ป ในการดําเนินการตามแผนแบบ จก.ป. ก็อาจเกิดการชํารุดของ ระบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรตางๆ เชนเดียวกับระบบของ อร. 
   ๔.๑.๒.๑ แนวคิดการดําเนินการ  
    ภายหลังการซอมบํารุงตามแผนแลวเสร็จ และไดสงมอบเรือใหกับหนวยผูใชแลว หนวยซอม
ตางๆ จะติดตามผลการซอมบํารุงและสนับสนุนการซอมบํารุงท้ังในลักษณะของการซอมปองกันและการซอมแกไข 
(Preventive and Corrective Maintenance) จนกวาเรือจะเขารับการซอมบํารุงตามแผนในครั้งตอไป โดย 

(๑) ตรวจสอบและประเมินสภาพอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ตามสภาพการใช
งาน (Condition Assessment: CA) หากพบสิ่งบอกเหตุขอขัดของ จะทําการซอมบํารุงทันที 

(๒) สนับสนุนการซอมบํารุงแกไข (Corrective maintenance) ตามท่ีเรือรองขอ 
(๓) สนับสนุนการซอมบํารุงตามแผน (PMS) ระดับกลางและระดับโรงงาน 
(๔) รวบรวมขอมูล สถานะภาพอุปกรณฯ ท้ังจากการประเมินตามชั่วโมงการใชงาน (Time 

Assessment: TA) และการประเมินตามสภาพการใชงาน (Condition Assessment: CA) เพ่ือกําหนดขอบเขต
ของการซอมบํารุง จัดเตรียมงบประมาณและอะไหล รองรับเรือเม่ือเขาซอมบํารุงตามแผนครั้งตอไป 
   ๔.๑.๒.๒ การดําเนินการติดตามผลการซอมบํารุง กอล.๑ ฯ กอล.๒ ฯ และ กอล.๓ ฯ จะมี
แผนการสนับสนุนใหกับเรือทุกลําในความรับผิดชอบ      
  ๔.๑.๓ กผกช.ฯ จะจัดทําแผนปฏิบัติราชการลวงหนา ๒-๓ ป เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการจัดหา
พัสดุสนับสนุนเรือในกลุมเรือพรอม กับ แผนการซอมบํารุงเรือของ อร. โดยพิจารณาความจําเปนในการซอมบํารุง
เรือใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดวยการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรมีความพรอม สอดคลองตามการสงมอบเรือ ของ อร. เพ่ือใหหนวยใชเรือมีจํานวนเรือเพียงพอ และมี
ความพรอมปฏิบัติราชการตามภารกิจท่ีไดรับมอบอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒ การซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรหนวยบก มีแนวทางการดําเนินการเชนเดียว 
กับหนวยเรือ โดย อล.ทร. จะจัดทําแผนปฏิบัติราชการลวงหนา ๒-๓ ป เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการสนับสนุน
พัสดุใหกับหนวยบก โดยพิจารณาความจําเปนในการซอมบํารุง ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ดวยการใชงบประมาณ
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อยางมีประสิทธิภาพ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรมีความพรอม เพ่ือใหหนวยใชมีความพรอมปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจท่ีไดรับมอบอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๒.๑ การซอมบํารุงตามแผน ใชแนวทางเชนเดียวกับการซอม จก.ป.  มีขอบเขตการดําเนินการคือ
ปรับซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ตามสภาพการใชงาน (Condition Base Maintenance) โดย กผกช.ฯ จะ
จัดทําแผนสํารวจ และซอมบํารุงอุปกรณ ปละ ๑ ครั้ง 
  ๔.๒.๒ การซอมบํารุงอุปกรณฯ พรอมใช ใชแนวทางเชนเดียวกับ การซอมบํารุงเรือพรอมใช มี
ขอบเขตการดําเนินการคือปรับซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ตามสภาพการใชงาน (Condition Base 
Maintenance) 
 ๔.๓ การสํารวจอุปกรณฯ  
  ๔.๓.๑ เปนการดําเนินการเพ่ือใหทราบถึงสถานะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ท้ังนี้มี
วัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดขอบเขตงานซอมทํา (Scope of Work)  
  ๔.๓.๒ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสฯ มีหนาท่ีสํารวจอุปกรณฯ ของเรือทุกลําท่ีจะเขาซอมบํารุงตาม
แผนซอมประจําป เพ่ือจัดทํารายการซอมบํารุง กําหนดขอบเขตงาน จัดทําใบสั่งงาน จัดทําแผนซอมทําระดับ
โรงงาน เตรียมการเรื่องพัสดุและอะไหลสําหรับอุปกรณฯของหนวยบกจะสํารวจและพิจารณาสนับสนุนเปนกรณีไป  
 ๔.๔ การจัดทําโครงการปรับปรุงระบบ 
  ระบบหลักของเรือ มีอายุการใชงานประมาณ ๒๐-๓๐ ป ท้ังนี้เนื่องจากอุปกรณอิเล็กนิกสมีความ
หลากหลาย และมีอายุการใชงานตางกัน เชนคอมพิวเตอรมีอายุใชงาน ๕ ป จําเปนตองเปลี่ยนฮารดแวร และ
ซอฟตแวรซ่ึงสวนใหญมีลิขสิทธิ์เฉพาะ มีฮารดล็อกควบคุมการทํางานอีกชั้นหนึ่ง เรดารหรือวิทยุ สวนใหญมี
ขอจํากัดเรื่องอะไหลท่ีประกอบเปนเครื่อง จึงมีอายุเฉลี่ยประมาณ ๑๐ ป ในการเปลี่ยนเครื่องทดแทนหลายครั้งก็
ไมอาจทําได เนื่องจากเปนขอจํากัดของระบบท่ีจะตองทํางานรวมกันแบบ Forward Compatible และ 
Backward Compatible จึงจําเปนตองปรับปรุงท้ังโครงการ เชนโครงการปรับปรุงระบบการรบ ร.ล.นเรศวร และ 
ร.ล.จักรีนฤเบศร เปนตน 
          ๔.๕ การจําหนายพัสดุ เปนการดําเนินการเพ่ือจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ออกจากบัญชี/ทะเบียน
ครุภัณฑ หลังจากการตรวจสอบและซอมบํารุงแลว ไมสามารถใชราชการได แบงการจําหนายได ๓ ประเภท คือ 
              ๔.๕.๑ การซอมทํา 
              ๔.๕.๒ ตามแผนการจําหนายเรือ 
              ๔.๕.๓ ตามโครงการปรับปรุงเรือ 

๕. การดําเนินการดานงบประมาณ 
 ในการจัดหางบประมาณนั้น อล.ทร. มีแนวคิดในการดําเนินการลวงหนา ๒ ป เปนอยางนอยสําหรับเรือท่ี
เขาซอมบํารุงตามแผน เนื่องจากระยะเวลาในการจัดหาอุปกรณประมาณ ๑ ป เม่ือเรือเขาแผน ก็จะมีอุปกรณและ
อะไหลพรอมใชซอม แตการวางแผนลวงหนาก็มีขอจํากัดท่ีไมสามารถพยากรณและวิเคราะหอุปกรณไดท้ังหมด 
อาจมีอุปกรณชํารุดภายหลัง จําเปนตองมีงบแกปญหาเฉพาะหนา และการจัดซ้ืออะไหลสํารองคลังเพ่ือแกปญหา
ท้ังเรือในแผน เรือพรอมใช ตลอดจนหนวยบก 
 ๕.๑ งบรายจายอ่ืน ยอดคาซอมบํารุงเรือ  มีดังนี้ 
  ๕.๑.๑ สนับสนุนการซอมบํารุงเรือตามแผนท่ี อร. เสนอ (ตว. คส. และ จก.ป.) เปนการตั้ง 
งบประมาณลวงหนา ๑ – ๓ ป เพ่ือใหเรือท่ีเขาแผนมีอะไหลพรอมรับการซอมทํา ท้ังนี้เม่ือเรือเขาแผนแลวพบสิ่ง
ชํารุดท่ีไมไดเตรียมการไว จะใชงบประมาณยอด Unforeseen ของปนั้นแกปญหาตอไป 
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  ๕.๑.๒ การสนับสนุนเรือในกลุมเรือพรอม  
   ๕.๑.๒.๑ จัดสรรไวในยอดการซอมแกไขเรือตางๆ ของ ทร. เปนการจัดหาอะไหล บอรด และ
ชิ้นสวนสนับสนุนเรือพรอมใช และสํารองสวนหนึ่งใหมียอดต่ําสุดคงคลัง (MINIMUM STOCK)  
   ๕.๑.๒.๒ สนับสนุนการซอมทําเรือในสวนท่ีรับผิดชอบของ อล.ทร. เปนการจัดหาครุภัณฑ
สนับสนุนเรือในกลุมเรือพรอม โดยมีงบประมาณแกปญหาเฉพาะหนา เพ่ือจัดหาอะไหลท่ีไมสามารถสํารวจได
ลวงหนา 
 ๕.๒ ยอดงบประมาณดําเนินงาน เปนการจัดหาพัสดุสาย อล.  เพ่ือสนับสนุนหนวยบก 
 ๕.๓ งบประมาณสําหรับจัดหาพัสดุสนับสนุนเรือในการซอมแบบปองกัน (PMS) 
 ๕.๔ โครงการปรับปรุงระบบอํานวยการรบตามลักษณะของกองเรือ สวนใหญริเริ่มโดยหนวยผูใช และ 
ยก.ทร. เนื่องจากใชงบประมาณสูงและเปนการผูกพันงบประมาณขามป มี สยป.ทร.เปนผูควบคุมดูแล โดย อล.ทร. 
จะเปนหนวยการหลักในการจัดหาและตรวจรับงาน 

๖. หนวยรับผิดชอบการซอมบํารุงของ อล.ทร.  
   ๖.๑ การซอมบํารุงสําหรับอุปกรณฯ พรอมใช   
            ๖.๑.๑ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ มีหนาท่ี สํารวจ ตรวจสอบ ออกใบสั่งงาน  ซอมทํา  ขอเบิกพัสดุ   
ขอรับการสนับสนุนพัสดุและการซอมทํา ท้ังจากนอกหนวยและในหนวย  ขอโอนงาน สงงานเสร็จ  ขอยกเลิกการ
ซอมทํา  
                ๖.๑.๒ กผกช.ฯ  ออกใบเบิกพัสดุ  จัดหาพัสดุ  ยกเลิกการซอมทํา  
            ๖.๑.๓ กพสด.ฯ  ใหการสนับสนุนพัสดุตามใบเบิกพัสดุ 
         ๖.๒ การซอมบํารุงตามแผน ( PMS ) 
                ๖.๒.๑ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ ใหการสนับสนุนตามท่ีหนวยผูใชรองขอ 
                ๖.๒.๒ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ รายงานผลการปฏิบัติ  และปญหา  ขอขัดของ  เสนอ กผกช.ฯ 
ทราบทุกรอบ ๔ เดือน ( ต.ค. – ม.ค. , ก.พ. -  พ.ค. , มิ.ย. – ก.ย. ) 
                ๖.๒.๓ กผกช.ฯ  รายงานผลความกาวหนาการดําเนินการและปญหา ขอขัดของ  เสนอ อซป. ( ผาน 
ฝปบ.ฯ ) ทราบทุกรอบ ๔ เดือน ( ต.ค. – ม.ค. , ก.พ. -  พ.ค. , มิ.ย. – ก.ย. ) 
      ๖.๓ การซอมทําตามแผน (จก.ป., ตว. และ คส. รวมอุปกรณฯ หนวยบก) 
              ๖.๓.๑ กผกช.ฯ  วางแผนการซอมเรือระยะยาวและปานกลางรวมกับ  นขต.อล.ทร. ท่ีเก่ียวของ  
วางแผนจัดหาพัสดุ  จัดหาพัสดุ ออกใบเบิกพัสดุ ยกเลิกการซอมทําเสนอหนวยผูใช   
               ๖.๓.๒ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ วางแผนการซอมประจําปรวมกับ หนวยขางเคียง     (อจปร.อร.  
อธบ.อร   กรง.ฐท.สส. อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช) สํารวจ  ออกใบสั่งงาน จัดทําแผนการซอมทํา(PERT) ซอมทํา 
ขอเบิกพัสดุ ขอรับการสนับสนุนพัสดุและการซอมทํา (โรงงานชวย) ท้ังจากนอกหนวยและในหนวย ขอโอนงาน 
รวมดําเนินการทดลองเรือ  (HAT / SAT) สงงานเสร็จ ขอยกเลิกการซอมทํา รายงานผลการดําเนินการ ปญหา 
อุปสรรค ขอขัดของ พัสดุและแรงงานท่ีใชเสนอ กผกช.ฯ รวมถึงการรวมประชุม   กับหนวยขางเคียง (อจปร.อร. 
อธบ.อร  กรง.ฐท.สส. อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช) 
           ๖.๓.๓ กพสด.ฯ ใหการสนับสนุนพัสดุตามใบเบิกพัสดุ  
               ๖.๓.๔ กคภ. ฯ วางแผนและควบคุมการทดลองเรือท้ังหนาทาและในทะเล (HAT / SAT) ตามภารกิจของ  
กคภ.ฯ  ใหกับกองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ท่ี๒ และกองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ท่ี ๓  ประสานขอรับการสนับสนุนเรือ
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และหรือเครื่องบินรวมทดลอง เปนผูอํานวยการทดลองเรือ รวมถึงรายงานผลการทดลองเรือเสนอ อล.ทร. เพ่ือทราบ   
พรอมท้ังสําเนาแจงผลการทดลองเรือให กผกช.ฯ ทราบ  
 ๖.๔  การถอดถอนและติดตั้งประเภทงานโครงการ 
                ๖.๔.๑ กผกช.ฯ เปนหนวยหลักในการดําเนินการ  โดยทําบันทึกเสนอกองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ 
ขอความรวมมือดําเนินการ  สํารวจ  ออกแบบ และประมาณการพัสดุ 
                ๖.๔.๒ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ สั่งการตอทายบันทึกของ  กผกช.ฯ  เสนอ แผนก  ท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการสํารวจ และประมาณการพัสดุ รวมกับ กผกช.ฯ 
                ๖.๔.๓ กผกช.ฯ เขียนแบบ ประมาณการพัสดุ จัดหาพัสดุ  และออกใบเบิกพัสดุ  
                ๖.๔.๔ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ ออกใบสั่งงาน  ถอดถอน/ติดตั้ง  ขอรับการสนับสนุนการถอด
ถอน และหรือติดตั้งท้ังจากนอกหนวยและในหนวย  ขอโอนงาน ทดลองระบบ  สงงานเสร็จ   
              ๖.๔.๕ กพสด.ฯ  ใหการสนับสนุนพัสดุตามใบเบิกพัสดุ และใบสั่งจาย 
         ๖.๔.๖ กคภ.ฯ  ควบคุมคุณภาพการติดตั้งและรวมทดลองระบบ 

  ๗.  แนวทางการดําเนินการของหนวยรับผิดชอบในการซอมบํารุง  (ผังประกอบ ผนวก ง) 
 ๗.๑  การรายงานขอรับการสนับสนุนการซอมทํา หนวยผูใชขอรับการสนับสนุนการซอมทําโดยเสนอ อล.ทร. 
(ผาน ธุรการ กพ.ฯ) หรือเสนอ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ ตางๆไดโดยตรง ไมตองผาน กผกช.ฯ 
           ๗.๒  การออกใบสั่งงาน  กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ ดําเนินการ สํารวจและออกใบสั่งงาน  ตาม
แบบฟอรมใบสั่งงาน (อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ค)  
        ๗.๓ การเบิกพัสดุ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ ขอเบิกอะไหลตามแบบฟอรม ใบรายงานท่ัวไป  หรือ 
บันทึก เสนอ กผกช.ฯ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย  หมายเลขใบสั่งงาน  ชื่อหนวยผูใชระบบ  ตราอักษร รุน 
หมายเลขเครื่อง  รายการพัสดุ  หมายเลขพัสดุ  ความเรงดวน และจํานวน พรอมท้ังผลการตรวจสอบพัสดุในคลัง 
มีหรือไม  ตามแบบฟอรมใบรายงานท่ัวไป (อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ค)  
 ๗.๔  การพิจารณาจายพัสดุ  กผกช.ฯ พิจารณาออกใบเบิกและใบสั่งจายพัสดุในระบบบริหารพัสดุคงคลัง 
(INVENTORY)  หากไมมีของในคลัง จะสงเรื่องใหแผนกควบคุมและประมาณราคาฯ พิจารณาจัดหาตอไป 
         ๗.๕  การสงงานเสร็จ  กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ สงงานเสร็จตามแบบฟอรมใบรายงานท่ัวไป โดยมี
รายละเอียดประกอบดวย หมายเลขใบสั่งงาน ชื่อหนวยผูใช ระบบ ตราอักษร รุน หมายเลขเครื่อง อาการชํารุด พัสดุ
ท่ีใช ผลการดําเนินการ อุปสรรค ขอขัดของและขอเสนอแนะ พรอมท้ัง วันเริ่ม วันแลวเสร็จ  แรงงาน (คน/ชม.)และราคา
พัสดุ เสนอ กผกช.ฯ ตามแบบฟอรมใบรายงานท่ัวไป      (อนุผนวก ๓ ของ ผนวก ค) 
           ๗.๖  การโอนงาน ในกรณีจําเปนท่ี กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ ไมสามารถซอมทําได    เชน เรือยายท่ี
จอด ขีดความสามารถของกําลังพลไมเพียงพอ ขาดเครื่องมือเปนตน สามารถโอนงานไดโดยตรงระหวางกองโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส ฯ โดยไมตองผาน กผกช.ฯ  สวนกรณีท่ีการโอนงานนั้นมีใบเบิกคางอยู  ใหกองโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส ฯ ท่ีขอโอนงานสําเนาเรื่องให  กผกช.ฯ ทราบ   
             ๗..๗  การขอรับการสนับสนุนการซอมทําภายใน อล.ทร. นขต.อล.ทร. สามารถขอรับการสนับสนุนการซอมทํา
ไดโดยตรงระหวาง  นขต.อล.ทร.  ไมตองผาน กผกช.ฯ   
           ๗.๘ การขอรับการสนับสนุนการซอมทําและพัสดุจากหนวยนอก อล.ทร. กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ 
สามารถกระทําไดโดยเสนอเรื่องผาน อล.ทร. (ไมตองผาน กผกช.ฯ) สําหรับบางหนวยท่ีมีขอตกลงไว เชน กอง
โรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๒ ฯ กับ อจปร.อร. กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๓ ฯ กับ อรม.อรและกรง.ฐท.สส. เปนตน  
สามารถประสานไดโดยตรง ไมตองผาน อล.ทร.   



๑๕  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

 ๗.๙ การเบิกยืมพัสดุเรงดวน การเบิกยืมพัสดุจาก กพสด.ฯโดย นขต.อล.ทร เสนอ เรื่อง ขอเบิกยืมพัสดุ
เรงดวน   ผาน กผกช.ฯ  เพ่ือพิจารณา  เสนอ กพสด.ฯ ตามแบบฟอรมใบเบิกยืมพัสดุเรงดวน  (อนุผนวก ๔ ของ 

ผนวก ค)   และให นขต.อล.ทร. ดําเนินการเบิกผลักใชในโอกาสแรก  
๗.๑๐  การยกเลิกการซอมทํา    กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ  ขอยกเลิกการซอมทํา    เสนอ กผกช.ฯ 

โดยมีรายละเอียดประกอบดวย หมายเลขใบสั่งงาน  ชื่อหนวยผูใชระบบ  ตราอักษร รุน  หมายเลขเครื่อง  ทะเบียน
ครุภัณฑ อาการชํารุด พัสดุท่ีจําเปนตองใชในการซอมทํา ราคาเครื่อง/วันติดตั้ง  (ถามี)  ผลการดําเนินการ อุปสรรค  
ขอขัดของ  ขอเสนอแนะ วันเริ่ม วันแลวเสร็จ   และ แรงงาน ( คน/ชม.)   เพ่ือให กผกช.ฯ เสนอหนวยผูใชดําเนินการ
ตอไป   โดยใชแบบฟอรมใบรายงานท่ัวไป (อนุผนวก ๓ ของ ผนวก ค)เอกสารประกอบการพิจารณาความคุมคาของ
กบ.ทร 

๗.๑๑  การรายงานสถานภาพงานคาง กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ  ทํารายงานสถานภาพงานคาง
ประจําเดือน เสนอ กผกช.ฯ ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดประกอบดวย      หนวยผูใช 
ระบบ  รายการซอมทํา หมายเลขใบสั่งงาน  สถานภาพงาน  เลขท่ีใบสั่งจาย  ใบเบิกสง กพสด.ฯ  ใบเบิกสงจัดหา    
วันท่ีเบิก   สถานภาพการจัดหา   กําหนดสงของ (อนุผนวก ๑๑ ของ ผนวก ค) 

๗.๑๒  การรายงานสถิติรับใหมงานแลวเสร็จและงานคางประจําเดือน กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ  ทํา
รายงานสถิติรับใหมงานแลวเสร็จและงานคางประจําเดือน   เสนอ กผกช.ฯ     ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 
โดยมีรายละเอียดประกอบดวย         หนวยซอมทํา งานคางยกมา งานใหม สงงานเสร็จ งานคางยกไป ประเภท
การซอมทํา จํานวน สถานภาพงาน ตรวจซอม รอติดตั้ง HAT/SAT รอ รง.แม/รง.ชวย ซอมกินตัว/ยกเลิก รออะไหล 
และหมายเหตุ (อนุผนวก ๑๒ ของ ผนวก ค) 

๗.๑๓  การทดลองเรือหนาทาและในทะเล (HAT/SAT)  กคภ.ฯ พิจารณาจัดเจาหนาท่ี   เปนผูอํานวยการ
ทดลองเรือ  วางแผนการทดลองเรือโดยประสานขอมูลรายละเอียดและขอรับการสนับสนุนเจาหนาท่ีรวมทดลองจาก
กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส ฯ ประสานการขอรับการสนับสนุนเรือและหรือเครื่องบินรวมทดลอง (ถาจําเปน) จาก กร.  
รายงานผลการทดลองเรือให  อล.ทร. ทราบ   พรอมท้ังสําเนาแจงผลการทดลองเรือให  กผกช.ฯ  ทราบ 

๗.๑๔ การประกันคุณภาพโครงการ กผกช.ฯ ควบคุมการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance Plan)  โดยมี กคภ.ฯ กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจางและบริษัทผูขาย  เปนหนวยดําเนินการ และ 
กอล.ฯ เปนหนวยสนับสนุน  

๗.๑๕ การควบคุมคุณภาพ  กคภ.ฯ ควบคุมคุณภาพและดําเนินการ โดยมี กอล.ฯ เปนหนวยดําเนินการ
และสนับสนุนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนด 
 
       ๘. แนวคิดในการประกันคุณภาพ 

๘.๑ การประกันคุณภาพ   
ในการจัดหาระบบอิเล็กทรอนิกสในลักษณะงานโครงการปรับปรุงระบบ เชนระบบอํานวยการรบ ระบบ

รวมการท่ีสําคัญ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ จะมีการพิจารณาการประกันคุณภาพโดยจัดทําแผนการประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance Plan)  ใหครอบคลุมเนื้องานและความรับผิดชอบ ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ มี
กรอบเวลาการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน ท้ังนี้จะมีการวิเคราะหในดานฮารดแวร ซอฟตแวร กระบวนการออกแบบ
ตางๆ รวมท้ังเอกสารท่ีจําเปนตองมีสําหรับโครงการ การบริหารการซอมบํารุง(configuration) ตลอดจนการ
วิเคราะหความเสี่ยง และศึกษาความเปนไปได   

 
 



๑๖  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

๘.๒ การควบคุมคุณภาพ  
มุงเนนการดําเนินการเปนรายเนื้องานโดยเฉพาะระบบยอย ท่ีมีความจําเปน มีการจัดเตรียมข้ันตอนการ

ดําเนินการควบคุมท่ีชัดเจน สามารถอางอิงและตรวจยอนได การควบคุมคุณภาพท่ีสําคัญเริ่มจากการตรวจสอบ
แบบและเอกสาร การติดตั้ง เชื่อมตอ ทดสอบและทดลอง 

๘.๓ การประเมินผลการซอมบํารุงแบบถวงดุล (อล.ทร.จัดทําขอมูลเสนอ กบ.ทร.แลวแตยังไมอนุมัติใช) 
 ๘.๓.๑ การประเมินผลการซอมบํารุงแบบถวงดุล เพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจของหนวยผูใช

ยุทโธปกรณ ภายหลังจากการไดรับมอบยุทโธปกรณท่ีท่ีหนวยผูใชไดสงยุทโธปกรณเขารับการซอมทํากับ อล.ทร. 
ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

  ๘.๓.๑.๑ การประเมินผลการซอมบํารุงแบบถวงดุล เชิงคุณภาพ เปนการตรวจสอบความพึงพอใจ
ของหนวยผูใชยุทโธปกรณ ภายหลังจากการไดรับมอบยุทโธปกรณท่ีท่ีหนวยผูใชไดสงยุทโธปกรณเขารับการซอมทํา
กับ อล.ทร. ในเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 

    ๘.๓.๑.๑.๑  ใหหนวยซอมทําของ อล.ทร. (กอล.๒ กอล.๓) สงแบบประเมินใหหนวย
ผูใชเม่ือรับยุทโธปกรณมาซอมทํา  

    ๘.๓.๑.๑.๒  หนวยผูใชทําการประเมินแตละข้ันตอนจนจบข้ันตอนการนํายุทโธปกรณ
ไปใชงาน หลังจากนั้นหนวยผูใชจะสงผลการประเมินให กบ.ทร.  

  ๘.๓.๑.๒ การประเมินผลการซอมบํารุงแบบถวงดุล เชิงปริมาณ เปนการตรวจสอบความพึงพอใจ
ของหนวยผูใชยุทโธปกรณ ภายหลังจากการไดรับมอบยุทโธปกรณท่ีท่ีหนวยผูใชไดสงยุทโธปกรณเขารับการซอมทํา
กับ อล.ทร. ในเชิงปริมาณ มีข้ันตอนดังนี้ 

    ๘.๓.๑.๒.๑  ข้ันกอนการซอมทํา ประกอบดวย การประชุมวางแผน ตรวจสภาพ 
จัดทําแผน และการจัดเตรียมอะไหล 

    ๘.๓.๑.๒.๒ ข้ันการซอมทํา ประกอบดวยความพรอมในดานตางๆ เชนพัสดุ การ
ควบคุม ความรู การประสานงาน ข้ันตอนการซอม การดูแลรักษา การทดลอง ประชุมแกปญหา และ ประชุม
หารือ 

    ๘.๓.๑.๒.๓ การสงมอบอุปกรณ ชี้แจง ทดสอบ สงมอบตามกําหนด สถานภาพ
(ประสิทธิภาพเนนอายุการใช) และใหคําแนะนําในการใชงาน และการบํารุงรักษาอุปกรณ  

    ๘.๓.๑.๒.๔ หลังการสงมอบ  มีการซอมแกไข  มีการประกันการซอมทํา 
    ๘.๓.๑.๒.๕ อุปกรณในการประเมินประกอบดวยระบบควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ

จายไฟ เครื่องเรดาร  โซนาร  ไยโร และ เดินเรือ 
     ๘.๔ การประเมินผลการวัด วิเคราะหประสิทธิภาพการซอมบํารุงยุทโธปกรณของหนวยเทคนิค 
           ๘.๔.๑ เปนการประเมินตามแบบฟอรมท่ี กบ.ทร.กําหนดและ ทร.อนุมัติใหใชงานเม่ือ ๒๗ พ.ค.

๕๖ (ทายบันทึก กบ.ทร. ท่ี กห ๐๕๐๖/๕๒๕ ลง ๙ พ.ค.๕๖ เรื่องขออนุมัติแบบประเมินการวัด วิเคราะห
ประสิทธิภาพการซอมบํารุงยุทโธปกรณของหนวยเทคนิค) โดยมีเปาประสงคเพ่ือกําหนดใหทุกหนวยเทคนิคมี
กระบวนการในการวัดผลและ วิเคราะหประสิทธิภาพ การซอมบํารุงยุทโธปกรณในความรับผิดชอบ ท้ังในมิติดาน
เวลาและคุณภาพ ตามแบบฟอรมผนวก ก แบบประเมินผลการวัด วิเคราะหประสิทธิภาพการซอมบํารุง
ยุทโธปกรณของหนวยเทคนิค (อร. อล.ทร. สพ.ทร. ชส.ทร. กบร.กร.) (ผนวก ฌ แบบประเมินการวัด) 

           ๘.๔.๒ วัตถุประสงคในการประเมินเพ่ือใหการซอมบํารุงยุทโธปกรณของหนวยเทคนิค มี
มาตรฐานและแนวทางการดําเนินการอยางชัดเจน สามารถ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพการซอมบํารุงได 
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อันจะทําใหยุทโธปกรณมีความพรอมใชงาน  โดยจะประเมินฯเฉพาะประเภทการซอมบํารุงตามระยะเวลาและการ
ซอมคืนสภาพ 

          ๘.๔.๓  กคภ.อล.ทร.จะเปนหนวยทําการประเมินฯยุทโธปกรณในสวนท่ีรับผิดชอบคือ        
ระบบอิเล็กทรอนิกส และสงครามอิเล็กทรอนิกส( ระบบเครื่องสื่อสาร ระบบเรดาร ระบบเครื่องเสียงใตน้ํา     
ระบบเครื่องมือเดินเรือ ระบบเครื่องควบคุมเครื่องจักร และอุปกรณจายไฟอิเล็กทรอนิกส) โดยเปนผูกําหนดเกณฑ
มาตรฐานในการวัด วิเคราะหประสิทธิภาพการซอมบํารุงฯ  และรวบรวมผลการประเมินเสนอ กบ.ทร.ปละ ๒ ครั้ง  
ครั้งท่ี ๑ หวงเวลา ต.ค. – มี.ค.(สงภายใน ๒๐ เม.ย.) และครั้งท่ี ๒ หวงเวลา  เม.ย. – ก.ย.(สงภายใน ๒๐ ต.ค.) 

          ๘.๔.๕  หากผลการประเมินฯไมผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ให กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสฯท่ี
รับผิดชอบการซอมทํา พิจารณาปรับปรุงการซอมบํารุงยุทโธปกรณนั้นๆ ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนจนผาน
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

  ๘.๕ การรับประกันการซอมบํารุง 
          ๘.๕.๑ ขีดความสามารถในการซอมบํารุงใหเปนไปตามระดับความพรอมรบของ ทร. ตาม               

ตัวชี้วัดยอยท่ี ๒ ระยะเวลาการรับประกันการซอมบํารุงยุทโธปกรณ ใหแกหนวยเตรียมกําลัง หรือหนวยใชกําลัง 
เพ่ือนําไปใชปฏิบัติราชการ 
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ภาค ผนวก 
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ผนวก ก. 
การกําหนดหมายเลขใบส่ังงาน 

 
 การกําหนดหมายเลขใบสั่งงาน ใหใชตามแบบท่ีกําหนด  โดยปรับปรุงใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน  
 ๑. การใชชื่อหนวยในการดําเนินการใหใช ชื่อตามโครงสรางการจัดหนวย ท่ีไดรับอนุมัติ   โครงสรางการ
จัดหนวยใหม ดังนี้ 
  ๑.๑  กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๑ อล.ทร.     ชื่อเดิมคือ กองปฏิบัติการ อล.ทร. 
  ๑.๒  กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๒ อล.ทร.     ชื่อเดิมคือ กองโรงงาน อล.ทร 

 ๑.๓  กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๓ อล.ทร.     ชื่อเดิมคือ กองโรงงาน (สัตหีบ) อล.ทร. 
 ๒. การกําหนดหมายเลขใบสั่งงาน 
หมายเลขใบสั่งงานแบงเปน ๕ กลุมดังนี้ 

 
  ๒.๑ กลุมท่ี ๑ กําหนด ประเภทการซอมทํา มี ๑ หลัก มีความหมายดังนี้ 
   เลข ๑  หมายถึง การซอมจํากัด/ ฉุกเฉิน ถอดถอน/ติดตั้ง ซอมตามแผน PMS  
   เลข ๒  หมายถึง การซอมตามระยะเวลา 
   เลข ๓  หมายถึง การซอมคืนสภาพ 
  ๒.๒ กลุมท่ี ๒ กําหนด หนวยผูใชยุทโธปกรณ มี ๔ หลัก มีความหมายดังนี้ 
   ๒.๒.๑ หลักท่ี ๑  เลข ๐ หมายถึงหนวยบก รายละเอียดตามอนุผนวก ๑ ของผนวก ข. 
      เลข ๑ – ๙ หมายถึง กองเรือตางๆ ของ กร. ลําดับตามกองเรือกําหนด 
      รายละเอียดตามอนุผนวก ๒ ของผนวก ข. 
    ๒.๒.๒ หลักท่ี ๒ – ๔ หมายถึง ลําดับท่ี ของ นขต.ทร. และกองเรือตางๆ  
  ๒.๓ กลุมท่ี ๓ กําหนดหนวยซอมทํายุทโธปกรณของ อล.ทร. ตามอนุผนวก ๓ ของผนวก ข. 
   ๒.๓.๑  เลข ๑  หมายถึง กอล.๑ อล.ทร.  
     เลข ๒  หมายถึง กอล.๒ อล.ทร. 
     เลข ๓  หมายถึง กอล.๓ อล.ทร. 
    ๒.๓.๒ หลักท่ี ๒ – ๓ หมายถึง แผนกตางๆ ซ่ึงเปน นขต. ของกองโรงงานอิเล็กทรอนิกสฯ  
  ๒.๔ กลุมท่ี ๔ มี ๓ หลัก หมายถึง ลําดับใบสั่งงานของหนวยผูใชในปงบประมาณนั้น 
       ๒.๕ กลุมท่ี ๕ มี ๒ หลัก หมายถึงปงบประมาณ ท่ี ออกใบสั่งงาน  
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อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ก. 
หมายเลขหนวยผูใชยุทโธปกรณ (หนวยบก) 

ลําดับ สวนราชการ หมายเลข 

  สวนบัญชาการ   

1 กองบัญชาการกองทัพเรือ 0000 

2 สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 0001 

3 กรมสารบรรณทหารเรือ 0002 

4 กรมกําลังพลทหารเรือ 0003 

5 กรมขาวทหารเรือ 0004 

6 กรมยุทธการทหารเรือ 0005 

7 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ 0006 

8 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 0007 

9 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 0008 

10 สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 0009 

11 กรมการเงินทหารเรือ 0010 

12 กรมจเรทหารเรือ 0011 

13 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 0012 

14 สํานักงานจัดหายุทโธปกรณทหารเรือ 0013 

15 สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 0014 

  สวนกําลังรบ   

16 กองเรือยุทธการ 0015 

17 ทัพเรือภาค ๑ 0016 

18 ทัพเรือภาค ๒ 0017 

19 ทัพเรือภาค ๓ 0018 

20 หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 0019 

21 หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 0020 

22 ฐานทัพเรือสัตหีบ 0021 

23 ฐานทัพเรือกรุงเทพ 0022 

24 กรมสารวัตรทหารเรือ 0023 

25 ฐานทัพเรือสงขลา 0024 

26 ฐานทัพเรือพังงา 0025 
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ลําดับ สวนราชการ หมายเลข 

  สวนยุทธบริการ   

27 กรมอูทหารเรือ 0027 

28 กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 0028 

29 กรมชางโยธาทหารเรือ 0029 

30 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 0030 

31 กรมพลาธิการทหารเรือ 0031 

32 กรมแพทยทหารเรือ 0032 

33 กรมการขนสงทหารเรือ 0033 

34 กรมอุทกศาสตร 0034 

35 กรมสวัสดิการทหารเรือ 0035 

36 กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ 0036 

  สวนการศึกษา   

37 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 0037 

38 โรงเรียนนายเรือ 0038 

39 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 0039 

  สวนกิจการพิเศษ   

40 ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ ( ศปก.ทร. ) 0040 

41 กองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต. ) 0041 

42 สถานีสื่อสารดาวเทียม 0042 

43 สถานีวิทยุเชื่อมโยง 0043 

44 หนวยรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง ( นรข. ) 0044 

45 หนวยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ( ฉก.ทพ.นย. ) 0045 

46 หนวยปองกันและปราบปรามโจรสลัด ( นปจ. ) 0046 

47 หมูเรือปฏิบัติการทะเลอันดามัน ( มรอ. ) 0047 

48 หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต ( ฉก.นย.ภต. ) 0048 

49 ศูนยประสานการชวยเหลือ ไทย-พมา ( ศปส.ทม. ) 0049 

50 หมูเรือรักษาฝงภาคใต ( มรต. ) 0050 

51 หมวดบินเฉพาะกิจสงขลา ( มวบ.สข. ) 0051 

52 หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินนราธิวาส ( ฉก.นย.นว. ) 0052 

53 หมวดบินเฉพาะกิจภาคใต ( มวบ.ฉก.ภต. ) 0053 

54 หมูเรือรักษาการณวังไกลกังวล ( มรก. ) 0054 
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ลําดับ สวนราชการ หมายเลข 

55 สถานีวิทยุเชื่อมโยง ศาลายา 0055 

56 หนวยอ่ืนๆ 0056 
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อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ก. 
หมายเลขหนวยผูใชยุทโธปกรณ (หนวยเรือ) 

1. กองเรือตรวจอาว (กตอ.กร.) 
   

 
1.1 ร.ล. ปราบปรปกษ 1311 

  

 
1.2 ร.ล. หาญหักศัตรู 1312 

  

 
1.3 ร.ล. สูไพรินทร 1313 

  

 
1.4 ร.ล. ราชฤทธิ์ 1321 

  

 
1.5 ร.ล. วิทยาคม 1322 

  

 
1.6 ร.ล. อุดมเดช 1323 

  

 
1.7 ร.ล. ชลบุร ี 1331 

  

 
1.8 ร.ล. สงขลา 1332 

  

 
1.9 ร.ล. ภูเก็ต 1333 

  

 
1.10 ร.ล. ปตตาน ี 1511 

  

 
1.11 ร.ล. นราธิวาส 1512 

  

 
1.12 ร.ล. สัตหีบ 1521 

  

 
1.13 ร.ล. คลองใหญ 1522 

  

 
1.14 ร.ล. ตากใบ 1523 

  

 
1.15 ร.ล. กันตัง 1524 

  

 
1.16 ร.ล. เทพา 1525 

  

 
1.17 ร.ล. ทายเหมือง 1526 

  

 
1.18 ร.ล. หัวหิน 1541 

  

 
1.19 ร.ล. แกลง 1542 

  

 
1.20 ร.ล. ศรีราชา 1543 

  

 
1.21 ร.ล. กระบี่ 1551 
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2.   กองเรือฟริเกตท่ี 1 (กฟก.1 กร.) 

 
2.1 ร.ล. ปนเกลา 2413 

  

 
2.2 ร.ล. ตาป 2431 

  

 
2.3 ร.ล. คีรีรัฐ 2432 

  

 
2.4 ร.ล. มกุฎราชกุมาร 2433 

  

 
2.5 ร.ล. รัตนโกสินทร 2441 

  

 
2.6 ร.ล. สุโขทัย 2442 

  

 
2.7 ร.ล. พุทธยอดฟาจุฬาโลก 2461 

  

 
2.8 ร.ล. พุทธเลิศหลานภาลัย 2462 

  

 
2.9 ร.ล. คํารณสินธุ 2531 

  

 
2.10 ร.ล. ทยานชล 2532 

  

 
2.11 ร.ล. ลองลม 2533 

  

       3. กองเรือฟริเกตท่ี 2 (กฟก.2 กร.) 
   

 
3.1 ร.ล. นเรศวร 3421 

  

 
3.2 ร.ล. ตากสิน 3422 

  

 
3.3 ร.ล. เจาพระยา 3455 

  

 
3.4 ร.ล. บางปะกง 3456 

  

 
3.5 ร.ล. กระบุรี 3457 

  

 
3.6 ร.ล. สายบุรี 3458 

  

       4. กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร (กบฮ.) 
   

 
4.1 ร.ล. จักรีนฤเบศร 4911 

  

       5. กองเรือดําน้ํา 
   

 
5.1 

 
* 
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6. กองเรือทุนระเบิด (กทบ.กร.) 
   

 
6.1 เรือ ท.๑ 6001 

  

 
6.2 เรือ ท.๒ 6002 

  

 
6.3 เรือ ท.๓ 6003 

  

 
6.4 เรือ ท.๔ 6004 

  

 
6.5 เรือ ท.๕ 6005 

  

 
6.6 เรือ ท.๖ 6006 

  

 
6.7 เรือ ท.๗ 6007 

  

 
6.8 เรือ ท.๘ 6008 

  

 
6.9 เรือ ท.๙ 6009 

  

 
6.10 เรือ ท.๑๐ 6010 

  

 
6.11 เรือ ท.๑๑ 6011 

  

 
6.12 เรือ ท.๑๒ 6012 

  

 
6.13 ร.ล. ถลาง 6211 

  

 
6.14 ร.ล. บางระจัน 6631 

  

 
6.15 ร.ล. หนองสาหราย 6632 

  

 
6.16 ร.ล. ลาดหญา 6633 

  

 
6.17 ร.ล. ทาดินแดง 6634 
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7. กองเรือยกพลข้ึนบกและยุทธบริการ (กยพ.กร.) 
  

 
7.1 ร.ล. สีชัง 7721 

  

 
7.2 ร.ล. สุรินทร 7722 

  

 
7.3 ร.ล. ตะลิบง 7766 ปลด พ.ค.55 

 

 
7.4 ร.ล. ทองแกว 7771 

  

 
7.5 ร.ล. ทองหลาง 7772 

  

 
7.6 ร.ล. วังนอก 7773 

  

 
7.7 ร.ล. วังใน 7774 

  

 
7.8 ร.ล. มันนอก 7781 

  

 
7.9 ร.ล. มันกลาง 7782 

  

 
7.10 ร.ล. มันใน 7783 

  

 
7.11 ร.ล. จุฬา 7831 

  

 
7.12 ร.ล. สมุย 7832 

  

 
7.13 ร.ล. ปรง 7833 

  

 
7.14 ร.ล. เปริด 7834 

  

 
7.15 ร.ล. เสม็ด 7835 

  

 
7.16 ร.ล. จวง 7841 

  

 
7.17 ร.ล. จิก 7842 

  

 
7.18 ร.ล. กลึงบาดาล 7851 

  

 
71.9 ร.ล. มารวิชัย 7852 

  

 
7.20 ร.ล. ริ้น 7853 

  

 
7.21 ร.ล. รัง 7854 

  

 
7.22 ร.ล. แสมสาร 7855 

  

 
7.23 ร.ล. แรด 7856 

  

 
7.24 ร.ล. เกล็ดแกว 7861 

  

 
7.26 ร.ล. อางทอง 7872 
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8. กองเรือยามฝง(กยฝ.) 
   

 
8.1 เรือ ต.11 8011 

  

 
8.2 เรือ ต.12 8012 

  

 
8.3 เรือ ต.13 8013 

  

 
8.4 เรือ ต.14 8014 

  

 
8.5 เรือ ต.15 8015 

  

 
8.6 เรือ ต.16 8016 

  

 
8.7 เรือ ต.17 8017 

  

 
8.8 เรือ ต.18 8018 

  

 
8.9 เรือ ต.19 8019 

  

 
8.10 เรือ ต.21 8021 

  

 
8.11 เรือ ต.22 8022 

  

 
8.12 เรือ ต.23 8023 

  

 
8.13 เรือ ต.24 8024 

  

 
8.14 เรือ ต.25 8025 

  

 
8.15 เรือ ต.26 8026 

  

 
8.16 เรือ ต.27 8027 

  

 
8.17 เรือ ต.28 8028 

  

 
8.18 เรือ ต.29 8029 

  

 
8.19 เรือ ต.81 8081 

  

 
8.20 เรือ ต.82 8082 

  

 
8.21 เรือ ต.83 8083 

  

 
8.22 เรือ ต.91 8091 

  

 
8.23 เรือ ต.92 8092 

  

 
8.24 เรือ ต.93 8093 

  

 
8.25 เรือ ต.94 8094 

  

 
8.26 เรือ ต.95 8095 

  

 
8.27 เรือ ต.96 8096 

  

 
8.29 เรือ ต.97 8097 

  



๒๘  
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8.30 เรือ ต.98 8098 

  

 
8.31 เรือ ต.99 8099 

  

 
8.32 เรือ ต.110 8110 

  

 
8.33 เรือ ต.210 8210 

  

 
8.34 เรือ ต.211 8211 

  

 
8.35 เรือ ต.212 8212 

  

 
8.36 เรือ ต.213 8213 

  

 
8.37 เรือ ต.214 8214 

  

 
8.38 เรือ ต.216 8216 

  

 
8.39 เรือ ต.217 8217 

  

 
8.40 เรือ ต.218 8218 

  

 
8.41 เรือ ต.219 8219 

  

 
8.42 เรือ ต.220 8220 

  

 
8.43 เรือ ต.221 8221 

  

 
8.44 เรือ ต.222 8222 

  

 
8.45 เรือ ต.223 8223 

  

 
8.46 เรือ ต.224 8224 

  

 
8.47 เรือ ต.225 8225 

  

 
8.48 เรือ ต.226 8226 

  

 
8.49 เรือ ต.227 8227 

ต.228 , ต.229 
ต.230 เรือ ปลดเม่ือ 16 พ.ค.56 

 

 
8.50 เรือ ต.231 8231 

  

 
8.51 เรือ ต.991 8991 

  

 
8.52 เรือ ต.992 8992 

  

 
8.53 เรือ ต.993 8993 

  

 
8.54 เรือ ต.994 8994 

  

 
8.55 เรือ ต.995 8995 

  

 
8.56 เรือ ต.996 8996 

   
 
 

 
 
 

   



๒๙  
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9. กองเรือลําน้ํา (กลน.กร.) 

 
9.1 เรือ ล.11 9011 

  

 
9.2 เรือ ล.12 9012 

  

 
9.3 เรือ ล.13 9013 

  

 
9.4 เรือ ล.14 9014 

  

 
9.5 เรือ ล.15 9015 

  

 
9.6 เรือ ล.16 9016 

  

 
9.7 เรือ ล.17 9017 

  

 
9.8 เรือ ล.18 9018 

  

 
9.9 เรือ ล.19 9019 

  

 
9.10 เรือ ล.110 9110 

  

 
9.11 เรือ ล.111 9111 

  

 
9.12 เรือ ล.112 9112 

  

 
9.13 เรือ ล.113 9113 

  

 
9.14 เรือ ล.114 9114 

  

 
9.15 เรือ ล.115 9115 

  

 
9.16 เรือ ล.116 9116 

  

 
9.17 เรือ ล.117 9117 

  

 
9.18 เรือ ล.118 9118 

  

 
9.19 เรือ ล.119 9119 

  

 
9.20 เรือ ล.120 9120 

  

 
9.21 เรือ ล.121 9121 

  

 
9.22 เรือ ล.122 9122 

  

 
9.23 เรือ ล.124 9124 

  

 
9.24 เรือ ล.125 9125 

  

 
9.25 เรือ ล.126 9126 

  

 
9.27 เรือ ล.128 9128 

  

 
9.28 เรือ ล.129 9129 

  

 
9.29 เรือ ล.130 9130 

  



๓๐  
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9.30 เรือ ล.131 9131 

  

 
9.31 เรือ ล.132 9132 

  

 
9.32 เรือ ล.133 9133 

  

 
9.33 เรือ ล.134 9134 

  

 
9.34 เรือ ล.135 9135 

  

 
9.35 เรือ ล.142 9142 

  

 
9.35 เรือ ล.143 9143 

  

 
9.36 เรือ ล.144 9144 

  

 
9.37 เรือ ล.145 9145 

  

       10. หมวดเรืออุทกศาสตร 
   

 
10.1 เรือ อศ.301 0801 

  

 
10/2 เรือ อศ.2 0802 

  

 
10.3 เรือ อศ.3 0803 

  

 
10.4 ร.ล. จันทร 0811 

  

 
10.5 ร.ล. ศุกร 0812 

  

 
10.6 ร.ล. พฤหัสบดี 0813 

  

 
10.7 ร.ล. สุริยะ 0821 

  

       11. เรือ อร. 
     

 
11.1 เรือ อร.11 0911 

  

 
121.2 เรือ อร.13 0913 

  

 
11.3 เรือ อร.22 0922 

  

 
11.4 เรือ อร.24 0924 

  

 
11.5 เรือ อร.26 0926 

  

 
11.6 เรือ อร.31 0931 

  

 
11.7 เรือ อร.42 0942 

  

 
11.8 เรือ อร.51 0951 

  

       



๓๑  
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12. กองเรือสนับสนุน (สน.กร.) 
   

 
12.1 เรือ กร.101 0701 

  

 
12.2 เรือ กร.102 0702 

  

 
12.3 เรือ กร.103 0703 

  

 
12.4 เรือ กร.104 0704 

  

 
12.5 เรือ กร.201 0705 

  

 
12.6 เรือ กร.207 0706 

  

 
12.7 เรือ กร.208 0707 

  

 
12.8 เรือ กร.209 0708 

  

 
12.9 เรือ กร.301 0709 

  

 
12.10 เรือ กร.303 0710 

  

 
12.11 เรือ กร.304 0711 

  

 
12.12 เรือ กร.305 0712 

  

 
12.13 เรือ กร.401 0713 

  

 
12.14 เรือ กร.402 0714 

  

 
12.15 เรือ กร.403 0715 

  

 
12.16 เรือ กร.701 0716 

  

 
12.17 เรือ กร.702 0717 

  

 
12.18 เรือ กร.704 0718 

  

 
12.19 เรือ กร.711 0719 

  

 
12.20 เรือ กร.712 0720 

  

 
12.21 เรือ ต.241 0741 

  

 
12.22 เรือ ต.242 0742 

  

 
12.23 เรือ ต.243 0743 

  

 
12.24 เรือ ต.251 0751 

  

 
12.25 เรือ ต.252 0752 

  

 
12.26 เรือ ต.253 0753 

  

 
12.27 เรือ ต.254 0754 

  

 
12.28 เรือ ต.255 0755 
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       13. เรือ ขส.ทร. 
    

 
13.1 เรือ ขส.ทร.1101 0601 

  

 
13.2 เรือ ขส.ทร.1102 0602 

  

 
13.3 เรือ ขส.ทร.1103 0603 

  

 
13.4 เรือ ขส.ทร.1104 0604 

  

 
13.5 เรือ ขส.ทร.1105 0605 

  

 
13.6 เรือ ขส.ทร.1106 0606 

  

 
13.7 เรือ ขส.ทร.1107 0607 

  

 
13.8 เรือ ขส.ทร.1108 0608 

  

 
13.9 เรือ ขส.ทร.1109 0609 

  

 
13.10 เรือ ขส.ทร.1110 0610 

  

 
13.11 เรือ ขส.ทร.1111 0611 

  

 
13.12 เรือ ขส.ทร.1121 0612 

  

 
13.13 เรือ ขส.ทร.1122 0613 

  

 
13.14 เรือ ขส.ทร.1123 0614 

  

 
13.15 เรือ ขส.ทร.1124 0615 

  

 
13.16 เรือ ขส.ทร.1125 0616 

  

 
13.17 เรือ ขส.ทร.1126 0617 

  

 
13.18 เรือ ขส.ทร.1127 0618 

  

 
13.19 เรือ ขส.ทร.1128 0619 

  

 
13.20 เรือ ขส.ทร.1129 0620 

  

 
13.21 เรือ ขส.ทร.1130 0621 

  

 
13.22 เรือ ขส.ทร.1131 0622 

  

 
13.23 เรือ ขส.ทร.1132 0623 

  

 
13.24 เรือ ขส.ทร.1133 0624 

  

 
13.25 เรือ ขส.ทร.1134 0625 

  

 
13.26 เรือ ขส.ทร.1135 0626 

  

 
13.27 เรือ ขส.ทร.1136 0627 
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13.28 เรือ ขส.ทร.1137 0628 

  

 
13.29 เรือ ขส.ทร.1138 0629 

  

 
13.30 เรือ ขส.ทร.1139 0630 

  

 
13.31 เรือ ขส.ทร.1140 0631 

  

 
13.32 เรือ ขส.ทร.1141 0632 

  

 
13.33 เรือ ขส.ทร.1142 0633 

  

 
13.34 เรือ ขส.ทร.1143 0634 

  

 
13.35 เรือ ขส.ทร.1144 0635 

  

 
13.36 เรือ ขส.ทร.1145 0636 

  

 
13.37 เรือ ขส.ทร.1146 0637 

  

 
13.38 เรือ ขส.1201 0638 

  

 
13.39 เรือ ขส.1202 0639 

  

 
13.40 เรือ ขส.1203 0640 

  

 
13.41 เรือ ขส.1204 0641 

  

 
13.42 เรือ ขส.1205 0642 

  

 
13.43 เรือ ขส.1206 0643 

  

 
13.44 เรือ ขส.ทร.1211 0644 

  

 
13.45 เรือ ขส.ทร.1212 0645 

  

 
13.46 เรือ ขส.ทร.1213 0646 

  

 
13.47 เรือ ขส.ทร.1214 0647 

  

 
13.48 เรือ ขส.ทร.1215 0648 

  

 
13.49 เรือ ขส.ทร.1216 0649 

  

 
13.50 เรือ ขส.ทร.1217 0650 

  

 
13.51 เรือ ขส.ทร.1218 0651 

  

 
13.52 เรือ ขส.ทร.1219 0652 

  

 
13.53 เรือ ขส.ทร.1220 0653 

  

 
13.54 เรือ ขส.ทร.1221 0654 

  

 
13.55 เรือ ขส.ทร.1222 0655 

  

 
13.56 เรือ ขส.ทร.131 0656 
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อนุผนวก ๓ ของ ผนวก ก. 

หนวยซอมยุทโธปกรณ 

กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๑ 

101  แผนกเครื่องสื่อสาร       102  แผนกเครื่องประมวลแสดงผลและเครือขาย 
103  แผนกเครื่องมือวัด     104  แผนกอุปกรณสนับสนุน 
105  แผนกเครื่องโทรศัพท                                                                                               
 

กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๒ 

201  แผนกเครื่องสื่อสาร     202  แผนกเครื่องเรดาร 
203  แผนกเครื่องเสียงใตน้ํา    204  แผนกเครื่องประมวลแสดงผลและเครือขาย 
205  แผนกเครื่องมือวัด     206  แผนกเครื่องมือเดินเรือ 
207  แผนกเครื่องควบคุมเครื่องจักร   208  แผนกอุปกรณสนับสนุน 
209  แผนกอุปกรณจายไฟอิเล็กทรอนิกส    
 

กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี ๓ 

301  แผนกเครื่องสื่อสาร     302  แผนกเครื่องเรดาร 
303  แผนกเครื่องเสียงใตน้ํา    304  แผนกเครื่องประมวลแสดงผลและเครือขาย 
305  แผนกเครื่องมือวัด     306  แผนกเครื่องมือเดินเรือ 
307  แผนกเครื่องควบคุมเครื่องจักร   308  แผนกอุปกรณสนับสนุน 
309  แผนกอุปกรณจายไฟอิเล็กทรอนิกส   310  แผนกเครื่องโทรศัพท 
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ผนวก ข. 
สวนราชการกองทัพเรือ 

ท่ี สวนราชการ ท่ี สวนราชการ 

  สวนบัญชาการ 4 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 

1 สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 5 กรมพลาธิการทหารเรือ 

2 สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 6 กรมแพทยทหารเรือ 

3 สํานักงานตรวจบัญชีทหารเรือ 7 กรมการขนสงทหารเรือ 

4 กรมสารบรรณทหารเรือ 8 กรมอุทกศาสตร 

5 กรมกําลังพลทหารเรือ 9 กรมสวัสดิการทหารเรือ 

6 กรมการเงินทหารเรือ 10 กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ 

7 กรมขาวทหารเรือ   สวนการศึกษา 

8 กรมยุทธการทหารเรือ 1 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

9 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ 2 โรงเรียนนายเรือ 

10 
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ 3 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 

11 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   หนวยเฉพาะกิจ 

12 กรมจเรทหารเรือ 1 ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ ( ศปก.ทร. ) 

13 สํานักงานจัดหายุทโธปกรณทหารเรือ 2 กองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต. ) 

14 สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 3 หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ําโขง(นรข.) 

  สวนกําลังรบ 4 หนวยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ( ฉก.ทพ.นย. ) 

1 กองเรือยุทธการ 5 หนวยปองกันและปราบปรามโจรสลัด ( นปจ. ) 

2 หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 6 หมูเรือปฏิบัติการทะเลอันดามัน ( มรอ. ) 

3 หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 7 หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต ( ฉก.นย.ภต. ) 

4 ฐานทัพเรือสัตหีบ 8 ศูนยประสานการชวยเหลือ ไทย-พมา ( ศปส.ทม. ) 

5 ฐานทัพเรือกรุงเทพ 9 หมูเรือรักษาฝงภาคใต ( มรต. ) 

6 ทัพเรือภาค ๑ 10 หมวดบินเฉพาะกิจสงขลา ( มวบ.สข. ) 

7 ทัพเรือภาค ๒ 11 หนวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินนราธิวาส ( ฉก.นย.นว. ) 

8 ทัพเรือภาค ๓ 12 หมวดบินเฉพาะกิจภาคใต ( มวบ.ฉก.ภต. ) 

9 กรมสารวัตรทหารเรือ 13 หมูเรือรักษาการณวังไกลกังวล ( มรก. ) 

  สวนยุทธบริการ 14 หนวยปฏิบัติการภาคใต(นปต.) 

1 กรมอูทหารเรือ 15 สถานีสื่อสารดาวเทียม 

2 กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ 16 สถานีวิทยุเชื่อมโยง 

3 กรมชางโยธาทหารเรือ     



๓๖  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

ผนวก ค. 
แบบฟอรมสําหรับการซอมบํารุง สาย อล.ทร. 

 
 ๑  ใบส่ังงาน แบบฟอรม “ใบสั่งงาน” ประกอบดวย ว.ด.ป. หนวยผูใช  หนวยซอมทํา หมายเลขใบสั่งงาน 
ใบสั่งงานเพ่ิมเติมและแกไข หมายเลขรายงานซอม หัวเรื่องใบสั่งงาน (ประเภทการซอม  ระบบ  ตราอักษร  รุน)   
หมายเลขเครื่อง  ลําดับความเรงดวน ระยะเวลาการซอมทํา แรงงาน(คน/ชม.)    จนท. ตรวจสอบใบสั่งงาน(นาย
ชางแผนงาน)   ผูอนุมัติใบสั่งงาน (นายทหารแผนงานฯ)  ผูกํากับการซอม(นกซ.) และจนท. ผูรับงานของหนวยผูใช 
(รายละเอียดตาม อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ค)  
 ๒ ใบรายงานท่ัวไป   แบบฟอรม “ใบรายงานท่ัวไป”  มี ๒ แบบ   
        ๒.๑ “ ขอเบิกพัสดุ ”  ประกอบดวย ว.ด.ป.  เรื่อง หนวยผูใช หนวยซอมทํา  หมายเลขใบสั่งงาน หัว
เรื่องของงาน (ตามหัวเรื่องของใบสั่งงาน)  สวนของระบบท่ีตรวจสอบ อาการท่ีชํารุด  การดําเนินการและการแกไข  
ความตองการพัสดุ (รายการพัสดุ  NSN  P/N  จํานวน รวมถึงผลการ-ตรวจสอบพัสดุคงคลัง) ผูตรวจสอบ 
(นายทหารแผนงานฯ)   ผูลงนามเสนอ กผกช.ฯ  (ผอ.กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสฯ)  (รายละเอียดตาม อนุผนวก ๒ 
ของ ผนวก ค) 
           ๒.๒ “ สงงานเสร็จ/ขอยกเลิกการซอมทํา ”   ประกอบดวย  ว.ด.ป.  เรื่อง หนวยผูใช หนวยซอมทํา 
หมายเลขใบสั่งงาน หัวเรื่องของงาน (ตามหัวเรื่องของใบสั่งงาน)  สวนของระบบท่ีตรวจสอบ   อาการท่ีชํารุด  การ
ดําเนินการและการแกไข หมายเหตุ วันเริ่ม วันเสร็จ  รวมวันงาน แรงงาน(คน/ชม.) แรงงาน (บาท)  พัสดุ (บาท)  
รวมคาแรงและ พัสดุ (บาท) ผูตรวจสอบ (นายทหารแผนงานฯ) ผูลงนามเสนอ กผกช.ฯ (ผอ.กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสฯ) 
(รายละเอียดตาม อนุผนวก ๓ ของ ผนวก ค) 
 ๓.  ใบเบิกยืมเรงดวน  ใชแบบฟอรมเดิม (รายละเอียดตามอนุผนวก ๔ ของ ผนวก ค)    
 ๔.  ใบเบิกพัสดุ    แบบฟอรม “ใบเบิกพัสดุ”   ใชแบบฟอรมตามระบบเดิม  มี ๓ แบบ 
         ๔.๑  ใบเบิกพัสดุ สาย อร. (รายละเอียดตามอนุผนวก ๕ ของ ผนวก ค)   
            ๔.๒  ใบเบิกพัสดุ สาย อล. (รายละเอียดตาม อนุผนวก ๖ ของ ผนวก ค)  
           ๔.๓ ใบเบิก/สงคืนพัสดุ  (ใบเบิกออน : รายละเอียดตามอนุผนวก ๗ ของ ผนวก ค) 
 ๕.  ใบส่ังจายพัสดุ   แบบฟอรม “ใบสั่งจาย” พัสดุชางสาย อล. ใชแบบฟอรมใบเบิก   ตามระบบเดิมโดย
เลือกใชแบบ “ไมมีหมายเลขใบสั่งงาน” และใหพิมพหมายเลขใบสั่งงานลงในชอง   “เลขท่ีหนังสือออก”   
(รายละเอียดตามอนุผนวก ๘ ของ ผนวก ค) 
 ๖. ใบรายงานขอซอมทํา  แบบฟอรม ใบรายงานขอซอมทํา มี ๒ แบบ   

 ๖.๑  ใบรายงานขอซอมทําแผนกไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  (รายละเอียดตามอนุผนวก ๙ ของ ผนวก ค)  
 ๖.๒ ใบรายงานขอซอมทําเครื่องจักรคํานวณ และ อุปกรณประกอบ  (รายละเอียดตามอนุผนวก ๑๐ 

ของ ผนวก ค) 
 ๗. บันทึกขอความ ใชสําหรับ การขอรับการสนับสนุนการซอมทําภายใน อล.ทร. การขอรับการสนับสนุน
การซอมทํา / พัสดุจากนอกหนวย อล.ทร. การโอนงาน การรายงานผล (เชน ผลการทดลองเรือกอนหรือหลังการ
ซอมทํา  ผลการซอมบํารุง PMS เปนตน)   
 ๘. สถานภาพพัสดุและงานคาง แบบฟอรมสําหรับสถานภาพงานคางประจําเดือน (รายละเอียดตาม    
อนุผนวก ๑๑ ของ ผนวก ค) 
 ๙. สถิติรับใหมงานแลวเสร็จและงานคางประจําเดือน แบบฟอรมสําหรับ สถิติรับใหมงานแลวเสร็จและ
งานคางประจําเดือน (รายละเอียดตามอนุผนวก ๑๒ ของ ผนวก ค) 



๓๗  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบส่ังงาน 

แบบฟอรมใบสั่งงาน      
  หนา …………..ของ………….หนา 

     
  ว.ด.ป. 

เรือหรือหนวยงาน 
หมายเลขรายงาน

ซอม หมายเลขใบสั่งงาน ใบสั่งงานเพ่ิมเติมหรือแกไข 

        

หัวเร่ืองใบสั่งงาน ลําดับการซอม 

  

 

ฉุกเฉิน        ดวนมาก         ดวน      ปกติ 
 

สิ่งอางอิง ทะเบียนครุภัณฑ หมายเลขเคร่ือง บันทึกออกแบบ 

  

หนวยซอมทํา 
ขั้นตอนและรายละเอียด 

ลําดับ รง.แม รง.ชวย 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

น.ท. น.อ. น.ท.   

นายชางแผนงานฯ โทร… 
นายทหารแผนงานฯ 

โทร… ผูกํากับการซอม 
จนท. ผูรับงานของเรือหรือ

หนวยงาน 



๓๘  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบรายงานท่ัวไป (ขอเบิกพัสดุ) 

แบบฟอรมใบรายงานท่ัวไป 
  

แผนท่ี       ของ     หนา 

เรื่อง   ขอเบิกพัสดุ ว.ด.ป. 

จาก เรือหรือหนวยงาน 

ถึง หมายเลขใบส่ังงาน หมายเลขแกไขเพ่ิมเติม นายชางแผนงาน 

        

หัวเรื่องของงาน 

(รายละเอียด) 

 สวนของระบบท่ีตรวจสอบ 

 อาการท่ีชํารุด 

 

 การดําเนินการและการแกไข 

 

 อะไหลหรืออุปกรณท่ีใชในการซอมทํา 

 หมายเหตุ 

         

ลงช่ือ 
 

ลงช่ือ 

      หัวหนาแผนก 
 

        หน.นายชางฯ 
 

  
ลงช่ือ 

  
          ผอ.กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี………… 

  
                       …../……../….. 



๓๙  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๓ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบรายงานท่ัวไป (ขอสงงานเสร็จ) 

 แบบฟอรมใบรายงานท่ัวไป แผนท่ี       ของ        หนา 

เรื่อง  ขอสงงานเสร็จ/ขอยกเลิกการซอมทํา ว.ด.ป. 

จาก เรือหรือหนวยงาน 

ถึง หมายเลขใบส่ังงาน หมายเลขแกไขเพ่ิมเติม นายชางแผนงาน 

        

หัวเรื่องของงาน 

(รายละเอียด) 

 สวนของระบบท่ีตรวจสอบ 

 อาการท่ีชํารุด 

 การดําเนินการและการแกไข 

 อะไหลหรืออุปกรณท่ีใชในการซอมทํา 

 หมายเหตุ 

วันเริ่ม                              วันเสร็จ                                       รวม                                 วัน 

แรงงาน               คน/ชม.   แรงงาน             บาท    พัสดุ              บาท    รวม                    บาท               

ลงช่ือ 
 

ลงช่ือ 

      หัวหนาแผนก 
 

        หน.นายชางฯ 
 

  
ลงช่ือ 

  
          ผอ.กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสท่ี………… 

  
                       …../……../….. 

 



๔๐  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๔ ของ ผนวก ค. 
                              แบบฟอรมใบยืมพัสดุเรงดวน 

 
 

สวนราชการ                        
ท่ี              วันท่ี        
เรื่อง  ขอเบิกยืมพัสดเุรงดวน 
เสนอ         
 

          ๑.  อางถึง       ท่ี    ลงวันท่ี               
ให                   
ของ         (ท่ีแนบ) 
 

           ๒.                   (หนวยผูยืม)                                               ไดพิจารณาแลว  จําเปนตองใชพัสดุเรงดวน  ดังน้ี.- 
  

ลําดับท่ี รายการ P/N รหัสพัสดุ(NSN) 
จํานวน 

EA. 
อนุมัติ 
EA. 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       

 
                จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

                                                     ลงช่ือ            
                          (                                                     ) 

                                                                    ตําแหนง                                                             
 

เสนอ  กผกช.อล.ทร.(ผานแผนกแผนงานฯ)   เสนอ  กพสด.อล.ทร. 
        เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ                เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
ลงช่ือ                                        ลงช่ือ  น.อ.                        
               (                                      )                                              (                           ) 
ตําแหนง                                                                                          ตําแหนง   ผอ.กผกช.อล.ทร 
                       /        /                                                                                  /        /       
 

เห็นควรอนุมตัิจายยมื      อนุมัติจายยมื 
ลงช่ือ   น.อ.                                กพสด.ฯ ดาํเนินการตอไป 
ตําแหนง     หก.กพสด.อล.ทร.                                                รับคําสั่ง จก.อล.ทร.   
                  /            /                           ลงช่ือ    
        ตําแหนง  รอง จก.อล.ทร. (๑)   
                                                                                                  /        /  

ผูจาย                           
ผูรับ      

                                     /       /  



๔๑  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๕ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบเบิกพัสดุสาย อร. 

 

 
 



๔๒  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๖ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบเบิกพัสดุสาย อล.ทร. 

 



๔๓  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๗ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบเบิก/สงคืนพัสดุสาย พธ.ทร. 

 



๔๔  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

 
อนุผนวก ๘ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบส่ังจายพัสดุ 

 
   



๔๕  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๙ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบรายงานขอซอมทําแผนกไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 

 



๔๖  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๑๐ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมขอซอมทําเครื่องจักรคํานวณ และอุปกรณประกอบ 

 



๔๗  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๑๑ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบรายงานสถานภาพพัสดุและงานคาง 

 

 



๔๘  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

อนุผนวก ๑๒ ของ ผนวก ค. 
แบบฟอรมใบรายงานสถิติรับงานใหม งานเสร็จและงานคางประจําเดือน 

 

 
 
 
 



๔๙  

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ง 
แผนผังข้ันตอนการดําเนินการของหนวยหลักในการซอมบํารุง 



ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข 
 

ผนวก ง. อนุผนวก ๑ ของผนวก ง. 
ผังการซอมยุทโธปกรณ ของ อล.ทร.   ประเภท จํากัด/ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองโรงงานอเิลก็ทรอนิกส์ ฯ 

2. สํารวจ 

3. ออกใบสั่งงาน 

4. ตรวจซอม 

5. เบิกอะไหล 

6. ซอมทํา 

7. ขอโอนงาน 

8. ขอรับการสนับสนุนการซอมและ

อะไหลจากหนวยนอก 

9. ปดงาน 

10. ขอยกเลิกการซอมทํา 

11. ขอสงงานเสร็จ 

หนวยผูใช 

 

  1.  รายงานขอรับการซอมทํา 

กองแผนการช่าง 

12. พิจารณาจายพัสดุ 

13. พิจารณาจัดหาพัสดุ 

14. ยกเลิกการซอมทํา 

กองพสัดุ 

15. แจกจายพัสดุ 

16. แจงสถานภาพพัสดุ 

กองควบคุมคุณภาพ 

 17.  ควบคุมคุณภาพในการซอมทํา 

 

อล.ทร. 

5   10    11 

12 

15 

14  14 

1 

17 

16 

      ๗
 

หน่วยข้างเคียง 
อธบ.อร.   อจปร.อร.   กรง.ฐท.สส. 

อูราชนาวีมหิดลฯ 

18.  ขอรับการสนับสนุนซอมทํา 

19.  สนับสนุนพัสดุ 

18   19 

8 

นขต.อล.ทร. 

ขอรับการสนับสนุนการซอมทํา 

๕๐
 



ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข 
 

 

 
 

๕๑
 



ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข 
 

 

๕๒
 



ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข 
 

 

๕๓
 



 

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก จ.  
ผังการจําหนายพัสดุสาย อล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

๕๕ 

ไมมีพัสด ุ

ใช อล.ทร. 

ไมใช อล.ทร. 

              อนุผนวก ๑ ของผนวก จ ผังการจําหนายพัสดุสาย อล. ออกจากบัญชี ตามการซอมทํา   

 
 
 



 

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

๕๖ 

อนุผนวก ๒ ของผนวก จ ผังการจําหนายพัสดุสาย อล. ออกจากบัญชี ตามโครงการปรับปรุงเรือ 
 

 
 



 

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

๕๗ 

อนุผนวก ๓ ของผนวก จ ผังการจําหนายพัสดุสาย อล. ออกจากบัญชี ตามแผนการรุจําหนายเรือ  

 

 



 

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ฉ. 
คําสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔ เร่ืองการซอมบํารุงยุทโธปกรณกองทัพเรือ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































 

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ช. 
ตารางการคํานวณมูลคาทรัพยสินตามอัตราคาเสื่อมราคา ของ กบ.ทร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























































หนาที่ 1 ของ 3 หนา

อายุการ ค่าเสื�อมราคา มูลค่าซาก

หมวดสินทรัพย์ รายละเอียดหมวดสินทรัพย์ หมวดพัสดุ ประเภทพัสดุ หมายเลขพัสดุ ชื�อพัสดุ หน่วยนับ ใช้งาน(ปี) ต่อปี(ร้อยละ) (บาท)

12060300  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 58 5805 อุปกรณ์โทรเลขและโทรศัพท์ เครื�อง 10 10 1

5810 อุปกรณ์ความปลอดภัยทางการสื�อสารและส่วนประกอบ เครื�อง 10 10 1

5811 อุปกรณ์ที�เกี�ยวกับรหัสลับและส่วนประกอบอื�น ๆ เครื�อง 10 10 1

5815 อุปกรณ์โทรพิมพ์และโทรสาร

5815100 อุปกรณโทรพิมพและโทรสารแบบกระดาษธรรมดา เครื่อง 7 14.3 1

5815101 อุปกรณโทรพิมพและโทรสารแบบกระดาษรอน เครื่อง 7 14.3 1

5820 อุปกรณ์การสื�อสารด้วยวิทยุและโทรทัศน์ ; ไม่ใช่สําหรับการเดินอากาศ

5820100 กลองโทรทัศนวงจรปดแบบอยูกับที่ เครื่อง 6 16.7 1

5820200 กลองโทรทัศนวงจรปดแบบหมุนได เครื่อง 6 16.7 1

5820300 เครื่องบันทึกภาพ เครื่อง 5 20 1

5825 อุปกรณ์การเดินเรือด้วยวิทยุ ; ไม่ใช่สําหรับการเดินอากาศ เครื�อง 10 10 1

5830 ระบบการติดต่อสื�อสารภายในและการกระจายเสียง ; ไม่ใช่สําหรับการเดินอากาศ เครื�อง 7 14.3 1

5835 อุปกรณ์การบันทึกเสียงและการถอดถ่ายเสียง เครื�อง 7 14.3 1

5850 อุปกรณ์การสื�อสารด้วยแสงทั�งที�มองเห็น และมองไม่เห็น เครื�อง 8 12.5 1

5865 อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ เครื�อง 8 12.5 1

5895 อุปกรณ์การสื�อสารอื�น ๆ เครื�อง 10 10 1

60 6015 เคเบิ�ลใยแก้วนําแสง เมตร 10 10 1

6021 สวิตซ์ใยแก้วนําแสง ชิ�น 10 10 1

6040 อุปกรณ์ตรวจจับของใยแก้วนําแสง เครื�อง 10 10 1

6099 ส่วนประกอบใยแก้วนําแสงอื�น ๆ ชิ�น 10 10 1

การกําหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ถาวร  สายอิเล็กทรอนิกส์

  รายการตามรหัส FSC ของ ทร. รายการตามระบบ GFMIS



หนาที่ 2 ของ 3 หนา

อายุการ ค่าเสื�อมราคา มูลค่าซาก

หมวดสินทรัพย์ รายละเอียดหมวดสินทรัพย์ หมวดพัสดุ ประเภทพัสดุ หมายเลขพัสดุ ชื�อพัสดุ หน่วยนับ ใช้งาน(ปี) ต่อปี(ร้อยละ) (บาท)

การกําหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ถาวร  สายอิเล็กทรอนิกส์

  รายการตามรหัส FSC ของ ทร. รายการตามระบบ GFMIS

12060300  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 66 6625 เครื�องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(เฉพาะที�ใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นที�ใช้กับอากาศยาน)

6625101  MULTIMETER เครื่อง 7 14.3 1

6625102  DIGTAL MULTIMETER เครื่อง 7 14.3 1

6625104  VOLTMETER เครื่อง 10 10 1

6625105  AMPMETER เครื่อง 10 10 1

6625110  OSCILLOSCOPE เครื่อง 7 14.3 1

6625131  POWER  METER เครื่อง 8 12.5 1

6625140  WATT  METER เครื่อง 8 12.5 1

6625151  LCR  METER เครื่อง 8 12.5 1

6625152  OHM  METER เครื่อง 8 12.5 1

6625153  MEGAOHM  METER เครื่อง 8 12.5 1

12060800  ครุภัณฑ์สํารวจ 58 5840 อุปกรณ์เรดาร์ ;  ไม่ใช่สําหรับการเดินอากาศ เครื�อง 10 10 1

5845 อุปกรณ์ตรวจจับเสียงใต้นํ�า(ยกเว้นที�ใช้กับอากาศยาน) เครื�อง 10 10 1

12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 70 7010 อุปกรณเชื่อมตอของระบบประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ เครื�อง 5 20 1

7020 ADP CENTRAL PROCESSING UNIT , ANALOG เครื�อง 5 20 1

7021 ADP CENTRAL PROCESSING UNIT , DIGITAL

7021100  MAIN FRAME COMPUTER ชุดเครื่อง 5 20 1

7021200  MINI COMPUTER ชุดเครื่อง 5 20 1



หนาที่ 3 ของ 3 หนา

อายุการ ค่าเสื�อมราคา มูลค่าซาก

หมวดสินทรัพย์ รายละเอียดหมวดสินทรัพย์ หมวดพัสดุ ประเภทพัสดุ หมายเลขพัสดุ ชื�อพัสดุ หน่วยนับ ใช้งาน(ปี) ต่อปี(ร้อยละ) (บาท)

การกําหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ถาวร  สายอิเล็กทรอนิกส์

  รายการตามรหัส FSC ของ ทร. รายการตามระบบ GFMIS

12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 70 7021 7021300  MICRO COMPUTER ชุดเครื่อง 5 20 1

7021400  NOTEBOOK  COMPUTER ชุดเครื่อง 5 20 1

7021500  POCKET  PC ชุดเครื่อง 5 20 1

7022 ADP CENTRAL PROCESSING UNIT , HYBRID เครื�อง 5 20 1

   7025 ADP INPUT / OUTPUT AND STORAGE DEVICES

7025310  SCANNER เครื่อง 5 20 1

7025410  DOT MARTRIX PRINTER เครื่อง 5 20 1

7025420  LASER  PRINTER เครื่อง 5 20 1

7025430  INKJET PRINTER เครื่อง 5 20 1

7025490  เครื่องพิมพแบบอื่นๆ เครื่อง 5 20 1

7030 ADP SOFTWARE

7030100  ADP SOFTWARE เครื่อง 5 20 1

7035 ADP SUPPORT EQUIPMENT

7035110  ETHERNET HUB เครื่อง 5 20 1

7035120  UTP HUB เครื่อง 5 20 1

7035210  UPS เครื่อง 5 20 1

7035220  LINE STABILIZER เครื่อง 5 20 1

7035230  ROUTER เครื่อง 5 20 1

7040 PUNCHED CARD EQUIPMENT เครื�อง 5 20 1

7042 MINI AND MICRO COMPUTER CONTROL DEVICES เครื�อง 5 20 1

7050 ADP COMPONENTS เครื�อง 5 20 1





 

การวิเคราะหความคุมคาในการซอมทํา 
 

- รายการเครื่องท่ีวิเคราะหความคุมคา……………………………………. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑. จัดซ้ือเม่ือ ป งป. ............................................... 
๒. ราคาจัดซ้ือ .............................................บาท/เครื่อง 
๓. ประวัติการซอมทําท่ีผานมา ................................................................................................... 
๔. ประมาณคาใชจายในการซอมทํา............................................................................................ 

------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 

๕. ราคาตามสภาพปจจุบัน .................................................บาท (เครื่องใชงานเกิน ................. ป  
อัตราเสื่อมราคา ............................%) 

๖. ความคุมคาในการซอมทํา = ราคาสภาพปจจุบัน / คาใชจายในการซอมทําครั้งสุดทาย 
 
 

     =   ---------------  / ------------------- 
 
              ผลลัพธ  = -------------------------- 
 
              สรุปผลลัพธ นอยกวา ๑ แสดงวา ซอมทําไมคุมคา 
ผูวิเคราะหความคุมคา .................................................................... 
                            (.......................................................................) 
 
 



 

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ซ. 
คูมือการจําแนกพัสดุและหนวยรับผิดชอบพัสดุ ของกองทัพเรือ กบ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































 

ถาตรวจพบขอมูลใดท่ีไมถูกตองหรือตองการปรับปรุง กรุณาแจง แผนกแผนงาน กผกช.อล.ทร. โทร ๕๖๑๗๖ เพ่ือดําเนินการแกไข  
 

๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ฌ. 
แบบประเมินการวัด วิเคราะหประสิทธิภาพการซอมบํารุงยุทโธปกรณของหนวยเทคนิค 

(อร.  อล.ทร.  สพ.ทร.  ขส.ทร.   กบร.กร.) 
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