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ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการซอมบํารุงยุทโธปกรณ พ.ศ.2524 

--------------  
  
           เพ่ือใหหนวยตาง ๆ ของกองทัพบก มีการปฏิบัติการซอมบํารุงยุทโธปกรณอยาง
ถูกตอง และเปนไปตามหลักการซอมบํารุง โดยใชระบบการซอมบํารุงระบบเดียวกัน ทั้งยามปกติ
และยามสงคราม จึงวางระเบียบนี้ไวสําหรับถือเปนหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้.-  
  

ตอนที่ 1  
  

บททั่วไป                                                
  
           ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบกองทัพบกวาดวยการซอมบํารุงยุทโธปกรณ

พ.ศ.2524”  
          ขอ 2 ใหยกเลิกคําส่ังกองทัพบก ที่ 337/24721 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2498 
เร่ือง การซอมบํารุงส่ิงอุปกรณและยุทโธปกรณ  
            ขอความในระเบียบ คําส่ัง คําช้ีแจง และคําแนะอื่นใดของ ทบ.ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ 
หรือที่กําหนดไวในระเบียบนี้แลว ใหใชขอความในระเบียบนี้แทน  
          ขอ 3 คําจํากัดความในระเบียบนี้  
                3.1 ยุทโธปกรณ (Equiment) หมายถึงส่ิงอุปกรณ (สป.) ที่จัดประจํา
บุคคลหรือประจําหนวยตามที่กําหนดไวในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ(อจย.) ตามอัตราสิ่ง

อุปกรณ (อสอ.) หรือตามอัตราอื่นใด และหมายรวมถึงส่ิงอุปกรณประเถท 4 ส่ิงอุปกรณในการ
พัฒนา และส่ิงอุปกรณในความรับผิดชอบของคลังสายยุทธบริการดวย เวนเครื่องบิน  
                3.2 การซอมบํารุง (Maintenance) หมายถึงการกระทําใด ๆ ที่มุงหมาย
จะรักษายุทโธปกรณตาง ๆ ใหอยูในสถาพที่ใชการได หรือมุงหมายที่จะทําให ยุทโธปกรณที่ชํารุด
กลับคืนมาอยูในสภาพที่ใชการได และใหหมายรวมถึงการตรวจสภาพ การทดสอบ การบริการ 
การซอมแก การซอมใหญ การซอมสราง การดัดแปลง และการซอมคืนสภาพ  
    3.3 การตรวจสภาพ (Irspection) หมายถึงการพิจารณาถึงสภาพการใช
การไดของยุทโธปกรณ โดยการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางฟสิคส ทางเคมี ทางจักรกล และทาง
ไฟฟา ตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว  



                3.4 การทดสอบ (Test) หมายถึงการพิสูจนทราบสภาพการใชการไดของ

ยุทโธปกรณ และการคนหาขอบกพรองทางไฟฟา ทางเคมี และทางจักรกล โดยการใช เครื่องมือ 
หรือวิธีการทดสอบตาง ๆ    
                3.5 การบริการ (Service) หมายถึงการทําความสะอาด การดูแลรักษา การ
ประจุไฟฟา การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอล่ืน การเติมสารระบบความเย็น และการเติมลม 
การเติมกาซ นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงความตองการบริการพิเศษตาง ๆ ที่อาจกําหนดขึ้นตาม
ความจําเปน เชน การพนสี การหลอล่ืน ฯลฯ เปนตน  
                3.6 การซอมแก (Repair) หมายถึงการซอมยุทโธปกรณชํารุดใหใชการได 
และยังหมายรวมถึงการปรับ การถอดเปลี่ยน การเชื่อม การย้ํา และการทําใหแข็งแรง  
                3.7 การซอมใหญ (Overhaul) หมายถึงการซอมยุทโธปกรณที่ชํารุดใหใช
การไดอยางสมบูรณ โดยกําหนดมาตรฐานการซอมบํารุงไวเปนเอกสารโดยเฉพาะ การซอมใหญ
อาจกระทําไดสําเร็จไดโดยการแยกสวนประกอบ การตรวจสภาพสวนประกอบ การประกอบ

สวนประกอบยอย และช้ินสวนตาง ๆ ทั้งนี้ จะตองมีการตรวจสภาพและการทดสอบการปฏิบัต
การประกอบดวย  
                3.8 การซอมสราง (Rebuild) หมายถึงการซอมยุทโธปกรณที่ชํารุด ให

กลับคืนสูสภาพมาตรฐานอันใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเหมือนของใหม ทั้งในรูปราง คุณสมบัติ
ในการทํางาน และอายุของการใชงาน การซอมสรางอาจกระทําใหสําเร็จไดโดย การถอดชิ้นสวน
ของยุทโธปกรณนั้นออกเพื่อนําไปตรวจสภาพชิ้นสวนประกอบ และทําการซอมแก หรือเปล่ียน

ช้ินสวน และสวนประกอบที่ชํารุด หรือใชการไมไดแลวนํามาประกอบเปนยุทโธปกรณข้ึนตอไป  
                3.9 การดัดแปลงแกไข (Modifieation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง

ยุทโธปกรณตามคําส่ังการดัดแปลง การดัดแปลงนี้ตองไมเปลี่ยนลักษณะมูลฐานเดิมของ

ยุทโธปกรณเพียงแตเพ่ือเปล่ียนภารกิจ หรือความสามารถในการทํางาน และเพ่ิมความปลอดภัย
แกผูใช และเพ่ือผลที่ตองการตามแบบที่กําหนดใหเปลี่ยนแปลงนั้น 
  3.10 การซอมคืนสภาพ (Reclamation) หมายถึงการดําเนินกรรมวิธี

ซอมยุทโธปกรณที่ใชการไมได เลิกใช ละทิ้ง หรือเสียหายแลวใหใชประโยชนได หรือซอมชิ้นสวน 
สวนประกอบ หรือองคประกอบของยุทโธปกรณเหลานั้นใหใชประโยชนได และนํากลับคืนสายสง
กําลังตอไป  
                3.11 การปรนนิบัติบํารุง (Preventive  Maintenances) หมายถึง
การดูแล และการใหบริการโดยเจาหนาที่ เพ่ือมุงประสงคที่จะรักษายุทโธปกรณและเคร่ืองมือ 
เครื่องใชใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี โดยจัดใหมีระบบการตรวจสภาพ การตรวจคน และการ

แกไขขอบกพรองกอนที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะชํารุดมากขึ้น  
                3.12 ถอดปรน (Cannibalization) หมายถึงการถอดชิ้นสวน และ

สวนประกอบ ตามที่ไดรับอนุมัติจากยุทโธปกรณครบชุด หรือองคประกอบที่เก่ียวของ ซึ่งสามารถ
ซอมไดแตไมคุมคา หรือที่จําหนายแลวเพื่อนําไปใชประโยชนใหแกยุทโธปกรณอ่ืน  



                3.13 ยุบรวม (Cannibalize) หมายถึงการถอดชิ้นสวนใชการได จาก
ยุทโธปกรณหนึ่งไปประกอบกับอีกยุทโธปกรณหนึ่ง  
           
 
 ขอ 4 หลักการซอมบํารุง  
                4.1 การซอมบํารุงตองปฏิบัติตาม คูมือที่กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝาย

กิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบไดจัดพิมพข้ึน หรือจัดหามาแจกจาย โดยใหทําการซอมบํารุงไดไมเกิน
ที่กําหนดไว และใหสอดคลองกับสถานการณทางการยุทธ  
                4.2 การซอมแก ตองพยายามกระทํา ณ ที่ซึ่งยุทโธปกรณนั้นตั้งอยู เพ่ือให
ยุทโธปกรณนั้นกลับใชงานไดโดยเร็ว  
                4.3 ยุทโธปกรณที่ชํารุดเกินขีดความสามารถของหนวยที่จะทําการซอมบํารุงให

สงซอมที่หนวยซอมบํารุงประเภทสูงกวา หรือขอใหหนวยซอมบํารุงที่สูงกวามาทําการซอมให  
                4.4 หามทําการซอมแบบยุบรวม เวนแต  
                     4.4.1 ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกระทําได หรือ  
                     4.4.2 ในกรณีฉุกเฉินและสถานการณทางยุทธวิธีบังคับ ซึ่งไม
สามารถจะติดตอกับหนวยที่มีหนาที่สนับสนุนไดรวดเร็วทันเหตุการณ แตตองรายงานใหผูมี

อํานาจใหกระทําไดทราบ โดยผานหนวยสนับสนุน ในโอกาสแรกที่สามารถทําได  
 ขอ 5 ประเภทของการซอมบํารุง ใหแบงการซอมบํารุงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้.-  
                5.1 การซอมบํารุงระดับหนวย  
                5.2 การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง  
                5.3 การซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป  
                5.4 การซอมบํารุงระดับคลัง (Depot Maintenance)  
           ขอ 6 การซอมบํารุงระดับหนวย คือ การซอมบํารุงยุทโธปกรณที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยที่ใชยุทโธปกรณนั้น โดยผูใช หรือพลประจํายุทโธปกรณ และชางซอมของ
หนวยการซอมบํารุงประเภทนี้ ประกอบดวยการตรวจสภาพ การทําความสะอาด การบริการ การ
รักษา การหลอล่ืน การปรับตามความจําเปน การเปลี่ยนชิ้นสวนซอมเล็กๆ นอยๆ การซอมบํารุง
ระดับหนวยจะกระทําอยางจํากัดตามคูมือหรือคําส่ัง หรือผังการซอมบํารุง(Maintenance 
Allocation Chart) ที่อนุญาตใหกระทําไดในระดับนี้  
           ขอ 7 การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง คือ การซอมบํารุงที่อนุมัติใหกระทําตอ
ยุทโธปกรณที่อยูในความรับผิดชอบการซอมบํารุงของหนวยสนับสนุนโดยตรง ซึ่งเปนหนวยที่

กําหนดขึ้นตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ (อจย.) หรืออัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) และบงถึง 
ภารกิจการซอมบํารุงดังกลาวไว  
                การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง เปนการซอมแกอยางจํากัดตอยุทโธปกรณครบ

ชุด หรือซอมแกสวนประกอบที่ใชงานไมได เพ่ือสนับสนุนหนวยใช ประกอบดวยการซอม และ



การเปลี่ยนสวนที่ใชงานไมได รวมทั้งการซอมและการเปลี่ยนสวนประกอบยอย (Sub-
assemblies) และสวนประกอบธรรมดา (Assemblies)  
           ขอ 8 การซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป คือ การซอมแกยุทโธปกรณที่ใชงานไมไดที่
เกินขีดความสามารถของ การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง เพ่ือสงกลับเขาสายการสงกําลัง หรือ
เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนโดยตรง (Direct Exchange) รวมทั้งทําการซอม

สวนประกอบใหญและสวนประกอบยอย เพ่ือสงเขาสายการสงกําลัง  
           ขอ 9 การซอมบํารุงระดับคลัง คือ การซอมบํารุงโดยหนวยซอมขั้นคลังของกรม
ฝายยุทธบริการ ซึ่งจะทําการซอมใหญยุทโธปกรณที่ใชงานไมไดใหกลับคืนอยูในสภาพที่ใชงานได
อยางสมบูรณตามคูมือทางเทคนิค หรือทําการซอมสรางยุทโธปกรณใหอยูในสภาพเหมือน

ของใหม  
  
  

ตอนที่ 2  
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  
           ขอ 10 การซอมบํารุงระดับหนวย เปนความรับผิดชอบของผูบังคับหนวยใช

ยุทโธปกรณนั้น จะตองจัดใหมีการดําเนินการดังนี้.-  
                10.1 ทําการปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณตามคูมือการปรนนิบัติบํารุง หรือคําส่ัง
การหลอล่ืนสําหรับยุทโธปกรณชนิดนั้นโดยเครงครัด  
                10.2 ทําการซอมบํารุงระดับหนวยตามที่กําหนดไวในคูมือทางเทคนิค หรือ

ตามที่สายยุทธบริการกําหนดใหกระทํา  
                10.3 ถายุทโธปกรณชํารุด หรือจําเปนตองปรนนิบัติบํารุงเกินกวาที่กําหนดไว 
ใหสงไปรับการซอม หรือรับการปรนนิบัติบํารุง ที่หนวยสนับสนุนโดยตรง  
                10.4 กอนสงยุทโธปกรณไปดําเนินการตามขอ 10.3 ใหหนวยใชแจงใหหนวย
สนับสนุนโดยตรงทราบกอน เมื่อไดรับแจงใหสงยุทโธปกรณไปทําการซอมแลวจึงจัดสงไป  
                      ในกรณีที่หนวยสนับสนุนโดยตรงสามารถสงชุดซอมมาซอมยัง

หนวยใชได ก็อาจจะสงชุดซอมมาทําการซอมให ทั้งนี้หนวยสนับสนุนโดยตรง จะตองพิจารณาถึง
การประหยัด และสถานการณดวย  
                10.5 กอนสงยุทโธปกรณไปซอมที่หนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยใชจะตองทํา
การปรนนิบัติบํารุงและทําการซอมบํารุงในชั้นของตนใหเรียบรอยกอน  
                10.6 ช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัดเมื่อใชไปแลว ใหทําการเบิกทดแทนไปยัง

หนวยสนับสนุนโดยตรงทันที การเบิกใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังส่ิง

อุปกรณประเภท 2 และ 4  



                10.7 การสงยุทโธปกรณไปซอม ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการ
สง และรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.2500  
                10.8 ในการซอมบํารุงหรือการปรนนิบัติบํารุงช้ันหนวยนั้นพลประจํา

ยุทโธปกรณมีหนาที่ชวยเหลือชางซอมของหนวย  
                10.9 ขอบเขตของการซอมบํารุง ใหปฏิบัติตามคูมือ คําส่ัง หรือระเบียบที่

กําหนดไวเปนรายยุทโธปกรณ  
  ขอ 11 การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง ผูบังคับหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรงมี

หนาที่รับผิดชอบการซอมบํารุงยุทโธปกรณที่สงมาซอมยังหนวยของตน และมีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงกําลังช้ินสวนซอม หนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรงตองใหการสนับสนุนโดยใกลชิด ตอ

หนวยใชดังนี้.-  
                11.1 ทําการซอมยุทโธปกรณที่หนวยใชในความรับผิดชอบสงมาซอม  
                11.2 พิจารณาจัดชุดซอมเคลื่อนที่ไปทําการซอม ณ ที่ตั้งหนวยใช ถาสามารถ
ทําได และประหยัดกวาการใหหนวยใชสงยุทโธปกรณมาซอมที่หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือทํา

การซอมโดยการแลกเปลี่ยนโดยตรง  
                11.3 ใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกหนวยใช เพ่ือลดขอขัดของและทําให

เครื่องมือปฏิบัติงานไดดีข้ึน  
                11.4 ชวยเหลือหนวยใชในการหาสาเหตุขอขัดของของยุทโธปกรณ  
                11.5 ทําการกูซอมยุทโธปกรณของหนวยใช เมื่อไดรับการรองขอ  
                11.6 ทําการซอมแบบยุบรวมเมื่อจําเปน และไดรับอนุมัติแลว  
                11.7 สนับสนุนชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดและชิ้นสวนซอมตามความตองการ

ใหแกหนวยใช  
                11.8 ยุทโธปกรณที่ซอมเสร็จแลว ใหสงกลับคืนหนวยใช การสงคืนใหปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.2500 หรือสงไปเปนสิ่งอุปกรณ
สํารองการซอม (Maintainance Float) ในกรณีที่ไดทําการซอมโดยการแลกเปลี่ยนกับ
หนวยใช  
                11.9 รักษาระดับการสะสมชิ้นสวนซอมตามที่ไดรับอนุมัติ (ASL)  
                11.10 ขอบเขตการซอมบํารุง ใหปฏิบัติตามคูมือ ระเบียบ หรือคําส่ัง ที่

กําหนดไวเปนรายยุทโธปกรณ  
          ขอ 12 การซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป ผูบังคับหนวยซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป มีหนาที่
รับผิดชอบในการสนับสนุนหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขอบเขต

หนาที่ของหนวยซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไปมีดังนี้.-  



                12.1 รับยุทโธปกรณเพ่ือทําการซอมหรือทําการซอมใหญจากหนวยซอมบํารุง

สนับสนุนโดยตรงจากตําบลรวบรวม หนวยสงกําลังและหนวยอื่น ๆ ที่มีความรับผิดชอบ ในการ
ซอมบํารุง  
                12.2 ทําการซอมใหญ  
                12.3 สงยุทโธปกรณที่ซอมเสร็จแลว เขาสายการสงกําลัง  
  ขอ 13 การซอมบํารุงระดับคลัง ดําเนินการซอมโดยหนวยที่มีหนาที่ตามอัตราการจัด ให
ทําการซอมบํารุงระดับคลัง โดยกรมฝายยุทธบรกิารหรือกรมฝายกิจการพิเศษนั้นเปนผูรับผิดชอบ
การซอมบํารุงระดับคลัง ใหดําเนินการดังนี้.-  
                13.1 กรมฝายยุทธบริการ เปนผูพิจารณาวายุทโธปกรณใดที่อยูในความ

รับผิดชอบของตน จะมีการซอมระดับคลัง  
                13.2  ทําการซอมบํารุงยุทโธปกรณใหไดมาตรฐาน    ตามที่กําหนดไวในคูมือ  
ประจํายุทโธปกรณนั้น หรือตามคูมือของบริษัทผูผลิต  
                13.3 กรมฝายยุทธบริการ รับผิดชอบ พิจารณากําหนดแนวความคิดในการ 
ซอมบํารุงระดบัคลัง เมื่อไดแจกจายยุทโธปกรณใหแกหนวยใช โดยกําหนดวาจะตองทําการซอม
บํารุงระดับคลังเมื่อใด  
                13.4 ยุทโธปกรณที่จะนํามาซอมประเภทนี้ คาซอมไมควรเกิน 65 % ของ
ราคาจัดหาใหม  
                13.5 กรมฝายยุทธบริการ รับผิดชอบการวางแผนในรายละเอียดไดแก จํานวน
ยุทโธปกรณที่จะเขารับการซอม ความตองการชิ้นสวนซอม ตลอดจนแผนการซอม โดยตองจัดทํา
ใหแลวเสร็จกอนถึงกําหนดการซอมไมนอยกวา 3 ป และใหเสนอความตองการ ในการซอมเขา
รับการจัดสรรงบประมาณลวงหนา 3 ป  
                13.6 เมื่อซอมเสร็จแลว ใหสงข้ึนบัญชีคุมของกรมฝายยุทธบริการ เพ่ือการ

แจกจายใหม  
           ขอ 14 กรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณตาม 
ระเบียบกองทัพบก วาดวยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ พ.ศ.2510 มีหนาที่และความ

รับผิดชอบในการซอมบํารุง ดังนี้.-  
                14.1 กําหนดหลักการและคําส่ัง หรือคําแนะนําทางเทคนิค ไดแก.-  
                      14.1.1 แผนผังการแบงมอบการซอมบํารุงระดับตางๆ  
(Maintenance Allocation Chart)                                
                      14.1.2 คูมือการใชยุทโธปกรณ  
                      14.1.3 คูมือทางเทคนิค  
                      14.1.4 คําส่ังการหลอล่ืน  
                      14.1.5 คําส่ังการดัดแปลงยุทโธปกรณ  



              14.1.6 คําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณลักษณะ    และ
การใช 
เครื่องมือเคร่ืองทดสอบและเครื่องอุปกรณ  
                      14.1.7 คําแนะนําเก่ียวกับเทคนิคของการซอมบํารุง 
วิธีดําเนินการ และการวางผังโรงงานซอม  
                      14.1.8 บัญชีรายชื่อช้ินสวนซอมที่ใชในการซอมบํารุงทุก

ประเภท  
                14.2 ตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับการซอมบํารุงยุทโธปกรณของหนวยตาง ๆ  
                14.3 ใหความชวยเหลือและคําแนะนําแกผูบังคับหนวยทหารในเรื่องที่เก่ียวกับ
การซอมบํารุงระดับหนวย การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง และการซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป  
                14.4 ทําการตรวจการซอมบํารุงใหเปนไปตามที่ระเบียบการซอมบํารุงกําหนด

ไว  
           ขอ 15 ผูบัญชาการกองพล รับผิดชอบการซอมบํารุงยุทโธปกรณของหนวยซอม
บํารุงในกองพล  
           ขอ 16 ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ รับผิดชอบการซอมบํารุงของหนวย
ซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป  
           ขอ 17 แมทัพภาค รับผิดชอบการซอมบํารุงเปนสวนรวมในกองทัพภาคของตน  
           ขอ 18 กรมฝายยุทธบริการ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซอมบํารุง
ระดับคลัง  
           ขอ 19 ใหกรมสงกําลังบํารุงทหารบก รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  
           ขอ 20 ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  
                   ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2524                 
                                                                              
                          รับคําส่ังผูบัญชาการทหารบก  
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                                      (ปน ธรรมศรี)  
                                     ผูชวยผูบัญชาการทหารบก  
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