
 
 

 กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
 

การเคลื่อนย้าย กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 1 
แก้ไขครั้งที่ .......... 

วันที่บังคับใช้ ................................................... 
สถานะเอกสาร   ควบคุม 

 



 
 

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
คู่มือปฏิบัติงาน การการเคลื่อนย้าย กองขนสง่ ฐานทัพเรือสตัหีบ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ   นาวาตร ี
        (เอกรัตน์  เพยีรสมบัติ) 
ต าแหน่ง : นายทหารการเคลื่อนย้าย กองบังคบัการ กองขนส่ง ฐานทพัเรือสัตหีบ 
 

ทบทวนโดย   นาวาเอก        
                  (จีระ  มิตรด)ี 
ต าแหน่ง : รองผู้บังคับกองขนส่ง ฐานทพัเรอืสตัหีบ 
 

อนุมัติโดย   นาวาเอก 
     (ธงชัย  ถามะพันธ)์ 
ต าแหน่ง : ผู้บังคับกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหบี 
 
 
 

ฉบับที่ 1 
แก้ไขครั้งที่ .......... 

วันที่บังคับใช้ ................................................... 
สถานะเอกสาร    ควบคุม 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเคลื่อนย้าย  

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  คู่มือปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายกองขนส่ง ฐท.สส. 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๒           ของ ๑๓ 

 
 

สารบัญ 
 หัวข้อ หน้า 

๑. วัตถุประสงค์ ๓ 

๒. ผังกระบวนการท างาน ๔ 

๓. ขอบเขต ๗ 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๘ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑๐ 

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง ๑๓ 

๗. การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร ๑๓ 

๘. ระบบการติดตามและประเมินผล ๑๓ 

๙. ภาคผนวก ๑๓ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเคลื่อนย้าย 

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  คู่มือปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายกองขนส่ง ฐท.สส. 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๓           ของ ๑๓ 

 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการเคลื่อนย้าย กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ๑.๒ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ก าลังพล ข้าราชการ บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ๑.๓ เพ่ือให้การด าเนินการ ด้านการปฏิบัติงาน การเคลื่อนย้าย กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
 ๑.๔ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนยุทธศาสตร์ 
กองทัพเรือ ด้านบริหารจัดการ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work flow) และคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)   
 
 
 
 

     
      

      



 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเคลื่อนย้าย  

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  คู่มือปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายกองขนส่ง ฐท.สส. 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....           ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๔                   ของ ๑๓  

 
๒. ผังกระบวนการท างาน 
    ๒.๑ ผังกระบวนการ การปฏิบัติงานฝ่ายการเคลื่อนย้าย กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 

ล าดับ ขั้นตอน 
มาตรฐาน

เวลา 
ข้อก าหนดของกระบวนการ 

(กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 

  

 

-ห น่ ว ย ผู้ ข อ ใ ช้ ร ถ โ ท ร ป ร ะ ส า น
เจ้าหน้าท่ีการเคลื่อนย้าย กขส.ฯ 
-แจ้งงาน ระบุ ประเภทรถ จ านวนคัน 
วันเวลา เจ้าหน้าที่ประสานการติดต่อ
พร้อมเบอร์โทร 
 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการ
เคลื่อนย้าย 

 

2 
 

     
    รถไม่พอขอหน่วยข้างเคียง 

                               
 
                             
                             
                                     
 
                                           
                                          
                                           ลงตัว  

 

-รับงานลงสมุด 
-ประสานการใช้รถ ตามหมวด 
-รถไม่พอขอหน่วนข้างเคียง 
-หลักปฏิบัติขนส่ง 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการ
เคลื่อนย้าย 
จนท.จัดรถ 

 

                 
        

 
 
 
 
 
 

ก่อนการ
ปฏิบัต ิ

-หน่วยผู้ขอออกเรื่องขอนุมัติใช้รถ 
จาก ฐท.สส. 
-ข่าวราชนาวี  
-บันทึกข้อความ 
-แบบฟอร์มขอใช้รถ ใน/นอกพ้ืนท่ี 
 

หน่วยผู้ขอใช้ 

4 

    ไม่อนุมติ คืนหน่วยขอ 
 
                                               
                                                                
                                                         อนุมัต ิ     

1 วัน 

-ฝ่ายอ านวยการ ฐท.สส. เสนอ รอง 
ผบ.ฐท.สส.อนุมัติ รับค าสั่ง ผบ.ฐท.
สส. 
-นอกเวลา น.เวรสั่งการฯ 
-ข่าวราชนาวี  
-บันทึกข้อความ 
-แบบฟอร์มขอใช้รถ ใน/นอกพ้ืนท่ี 
 

ฝ่ายอ านวยการ ฐท.
สส. 

รอง ผบ. ฐท.สส./
นายทหารเวรสั่งการฯ 

 

 

 

หน่วยผู้ขอโทรประสานการใช้
รถที่การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ 
72050,087-152-6949 

 
 
 

 
หน่วยผู้ขอออกเร่ืองขอใช้รถ ถึง ฐท.สส. 
(ข่าวราชนาวี/บันทึกข้อความแบบฟอร์ม

ขอใช้รถ ใน/นอกพ้ืนท่ี) 
 

 

A 

ฐท.สส.อนุมตั ิ 
ยก.ฐท.สส.(เสธ ฐท.สส.) 

กบ.ฐท.สส (รอง ผบ.ฐท.สส.)  
นอกเวลา น.เวรสั่งการฯ 

 

ก 

 
 

การเคลื่อนย้าย ประสานการใช้รถ 
จนท.จัดรถหมวด ตามภารกจิ 

 



 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเคลื่อนย้าย  

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  คู่มือปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายกองขนส่ง ฐท.สส. 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....           ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๕                   ของ ๑๓ 

     

ล าดับ ขั้นตอน 
มาตรฐาน

เวลา 
ข้อก าหนดของกระบวนการ 

(กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ) 
ผู้รับผิดชอบ 
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   นอกเวลาราชการ  
   น.เวร กขส.ฯ 

  3 นาที 
 

-กองขนส่ง ธุรการ รับเรื่องลงสมุดคุม 
-ส่งเรื่องให้กับการเคลื่อนย้าย ฯ -
กรณีเร่งด่วนในวันหยุดนายทหารเวร 
กขส.จะรบัเรื่องขอใช้รถจาก 
นายทหารเวรสั่ง 
-ระเบียบการสารบรรณ 
-ข่าวราชนาวี /บันทึกข้อความ 
-แบบฟอร์มขอใช้รถ ใน/นอกพ้ืนท่ี 

ฝ่ายธุรการ/
นายทหารเวร 

กขส.ฯ 
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                            2 นาที 

-ฝ่ายการเคลื่อนย้าย ฯ รับงานลงสมุด
จัดรถ  
-ตรวจสอบงานตรงกับท่ีขอไว ้
-ข่าวราชนาวี /บันทึกข้อความ 
-แบบฟอร์มขอใช้รถ ใน/นอกพ้ืนท่ี 

ฝ่ายการ
เคลื่อนย้าย 
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 5 นาที 

-ฝ่ายการเคลื่อนย้ายแจ้งอนุมัติให้กับ
แผนกรถยนต์  
-หลักปฏิบัติขนส่ง 
-ระเบียบ กห.รถยนต์ทหาร 
-ข่าวราชนาวี /บันทึกข้อความ 
-แบบฟอร์มขอใช้รถ ใน/นอกพ้ืนท่ี 
-ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย 
ภารกิจส าร็จ 

จนท.จัดรถ หมวด
แต่ละหมวด 
พลขับรถ 

 

 
 
 
 

   

 
 

กขส.ฐท.สส. 
รับเร่ืองอนุมัติ 
(ฝ่ายธุรการ) 

 
 

 
 

การเคลื่อนย้ายรับงานขอใช้รถ 
 

 

 
จ่ายงานให้กับ แผนกรถยนต์  

(มว.รถยนต์นั่ง มว.รถยนต์บรรทุก, 
มว.ดับเพลิง) 

ก 

ข 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเคลื่อนย้าย  

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  คู่มือปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายกองขนส่ง ฐท.สส. 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....           ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๖                   ของ ๑๓ 

   

ล าดับ ขั้นตอน 
มาตรฐาน

เวลา 
ข้อก าหนดของกระบวนการ 

(กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ) 
ผู้รับผิดชอบ  
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ตามภารกิจ 

-ภารกิจแล้วเสร็จด าเนินการรายงาน
ทางธุรการ 
-พลขับรถ ด าเนินการดูแลความสะอาด
รถ ตรวจเชคความเรียบร้อย และเติม
น้ ามันให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานต่อไป 
-จนท.ธุรการหน่วยรถเสนอลงค าสั่ง 
งานราชการและเขียนบิลเบิกเติมน้ ามัน 
และด าเนินการเบิกเบี้ยเลี้ยงถ้ามี 
-จนท.การเคลื่อนย้ายจ่ายใบเบิกยืม
น้ ามัน,เสนอขออนุมัติ เบิกยืมน้ ามัน
กรณีพิเศษ.เสนอลงค าสั่งไปราชการ,
รายงานความสิ้นเปลืองน้ ามัน,รวบรวม
ผลการปฏิบัติตามที่หน่วยรถเสนอ
รายงานให้ ผบ.กขส.ฯ 
-จนท.ก าลังพล เสนอค าสั่งไปราชการ
ให้ ผบ.กขส.ฯอนุมัติ 
ขหมวดคลังฯ ด า เนินการเบิกจ่าย
น้ ามันตามจริง 
-หลักปฏิบัติขนส่ง 
-ระเบียบ กห.รถยนต์ทหาร 
-ข่าวราชนาวี /บันทึกข้อความ 
-แบบฟอร์มขอใช้รถ ใน/นอกพ้ืนท่ี 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

หมวดรถยนต์บรรทุก 
หมวดดับเพลิง 

หมวดคลัง 
ฝ่ายการเคล่ือนย้าย 

ฝ่าย กบ. 
ฝ่าย กพ. 
พลขับ 

 

  

ปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จด าเนนิการ
รายงานและผลักใช้ทางธุรการ 

พลขับ,จนท.ธุรการหน่วยรถ 
จนท.การเคลื่อนย้าย 

จนท.ก าลังพล,หมวดคลังฯ 

ข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเคลื่อนย้าย 

 กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  คู่มือปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายกองขนส่ง ฐท.สส. 

เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๗           ของ ๑๓ 

 
๓. ขอบเขต การปฏิบัติงานการเคลื่อนย้าย กองขนส่ง ฐท.สส. 
  ๓.๑ เริ่มจาก หน่วยผู้ขอใช้รถ โทรประสานการขอใช้รถกับเจ้าหน้าที่การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ ที่เบอร์ 
72050,087-152-6949 เพ่ือแจ้งการขอใช้รถ โดยระบุ ประเภทรถ จ านวนคัน  วันเวลาในการขอใช้รถ เวลา
และสถานที่การนัดหมายพร้อมทั้งชื่อเจ้าหน้าที่ประสานการติดต่อ และเบอร์โทรเพ่ือใช้ในการติดต่อ 
  ๓.๒ ฝ่ายการเคลื่อนย้าย กขส.ฯ พิจารณาจัดรถให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยการประสานการใช้รถไป
ที่ จนท.จัดรถของหมวดต่างๆตามภารกิจ เพ่ือให้หน่วยรับงานลงสมุด พร้อมจัดรถและพลขับไว้รองานอนุมัติ 
แต่ถ้าหากไม่มีรถหรือรถไม่พอ ก็จะประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง ที่อยู่ใกล้ในพ้ืนที่ก่อน จนถึง
หน่วยศูนย์บริการรถชั้นที่๑ ขส.ทร. ต่อไป เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในให้บริการแก่หน่วยผู้ขอ เมื่อเรื่อง
ผ่านการอนุมัติจาก ฐท.สส. แล้วสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันที และด าเนินการด้านธุรการเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 
 
 
 

การจัดยานพาหนะล าเลียงสรรพาวุธให้กับหน่วยเรือ 
 
 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเคลื่อนย้าย  

 กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  คู่มือปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายกองขนส่ง ฐท.สส. 

เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๘          ของ ๑๓ 

๔. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 ๔.๑ ผู้บังคับกองขนส่ง มีหน้าที่ 
  ๔.๑.๑ ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหาร ก าหนดนโยบายของ กขส.ฐท.สส. 
  ๔.๑.๒ พิจารณา/ลงนาม ให้ความเห็นชอบการลงค าสั่ง จัดรถยนต์และเจ้าหน้าที่ไปราชการ 
  ๔.๑.๓ ดูแลการปฏิบัติงานและกิจการทั้งปวงของ กองขนส่ง ฐท.สส. 
     ๔.๒ รองผู้บังคับกองขนส่ง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑ เสนอนโยบาย การบริการ การด าเนินการ การประสานงาน  
  ๔.๒.๒ พิจารณาความต้องการ การขนส่ง    
  ๔.๒.๓ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ปกครองบังคับบัญชา รักษาระเบียบวินัย
ขนบธรรมเนียมและความปลอดภัย 
 ๔.๓ นายทหารการขนส่ง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๓.๑ ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบก าหนดวิธีการด าเนินการ พิจารณาค าร้องขอ 
  ๔.๓.๒ จัดท าแผนการบริการขนส่ง 
  ๔.๓.๓ จัดหาพัสดุ ยานพาหนะ เชื้อเพลิง หล่อลื่น 
 ๔.๔ นายทหารการเคลื่อนย้าย 
  ๔.๔.๑ ปกครองบังคับบัญชา ก าลังพลการเคลื่อนย้าย 
  ๔.๔.๒ รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน การประสานงาน การจัดหาพาหนะ   
  ๔.๔.๓ ด าเนินการ การจ้าง การขนส่ง  
  ๔.๔.๔ ด าเนินการตรวจสอบสถิติ  
   ๔.๔.๕ ด าเนินการตรวจสอบ พัสดุ หีบห่อ 
 ๔.๕  เจ้าหน้าที่การเคลื่อนย้าย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๕.๑. ด าเดินการประสานการจัดยานพาหนะ 
 ๔.๕.๒ จัดท าเอกสารการจ้าง ใบแลกการขนส่ง ติดต่อการจ้าง 
 ๔.๕.๓ ตรวจสอบพัสดุ หีบห่อ จัดท าบัญชี สถิติ รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค   

  ๔.๕.๔ ด าเนินการจัดท าเอกสารด้านการขนส่ง 
 ๔.๖ หัวหน้าหมวดรับส่งพัสดุ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๖.๑ ปกครองบังคับบัญชา ก าลังพลหมวดรับส่งพัสดุ 
  ๔.๖.๒ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ วิธีการรับ การจัดพัสดุหีบห่อ การจ้าง 
  ๔.๖.๓ ควบคุม ตรวจสอบการเก็บรักษา การส่งและแจกจ่าย 
 ๔.๗ เจ้าหน้าที่ รับ - ส่ง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๗.๑ ตรวจสอบบัญชีพัสดุ ควบคุมการจัดวาง แยกหน่วยแยกประเภท ตรวจบัญชีพัสดุ 
  ๔.๗.๒ ด าเนินการรับ การเก็บรักษา แจกจ่าย และด าเนินการด้านเอกสารธุรการหมวดรับส่งพัสดุ 
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 ๔.๘ หัวหน้าหมวดคลัง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๘.๑ ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบหมวดคลัง 
  ๔.๘.๒ พิจารณาความต้องการพัสดุ พาหนะ เชื้อเพลิง หล่อลื่น 
  ๔.๘.๓ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย 
  ๔.๘.๔ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหมวดคลัง เพ่ือความปลอดภัย 
 
 ๔.๙ เจ้าหน้าทีห่มวดคลัง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๙.๑ ด าเนินการจัดท าเอกสาร การเก็บรักษา การจัดหา รับ – จ่ายพัสดุ จัดท าเอกสารการเบิกจ่าย
น้ ามันในระบบ 
  ๔.๙.๒ การจัดท าบัญชีพัสดุ จัดเก็บสถิติ 
  ๔.๙.๓ การจัดท าเอกสาร การรับ – จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 
  ๔.๙.๔ ท าหน้าที่ตรวจสอบ การรับ – จ่ายพัสดุ การจัดหา เก็บรักษาและควบคุม 
  ๔.๙.๕ ท าเอกสาร เบิก รับ – จ่ายพัสดุ ด าเนินการด้านเอกสารธุรการ ของหมวดคลัง 
 ๔.๑๐ พลบริการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑๐.๑ เป็นแรงงานยกขน เคลื่อนย้าย หีบห่อที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๑๐.๒ เป็นเจ้าหน้าที่บริการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.๑๑ หัวหน้าแผนกรถยนต์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑๑.๑ ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบแผนกรถยนต์ 
  ๔.๑๑.๒ พิจารณาความต้องการการขนส่ง ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของแผนกรถยนต์ 
  ๔.๑๑.๓ เสนอความต้องการยานพาหนะ และการซ่อมบ ารุง ให้มีความพร้อมเสมอ 
 ๔.๑๒ หัวหน้าหมวดรถยนต์บรรทุก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑๒.๑ ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบหมวดรถยนต์บรรทุก 
  ๔.๑๒.๒ พิจารณาค าขอความต้องการการขนส่งรถยนต์บรรทุก 
 ๔.๑๓ หัวหน้าหมวดรถยนต์นั่ง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑๓.๑ ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบหมวดรถยนต์นั่ง  
 ๔.๑๓.๒ พิจารณาค าขอความต้องการการขนส่งรถยนต์โดยสาร  

 ๔.๑๔ หัวหน้าหมวดดับเพลิง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๔.๑ ปกครองบังคับบัญชา รับผิดชอบหมวดดับเพลิง  
 ๔.๑๔.๒ รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งปวงเกี่ยวกับการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.๑๔.๓ ก าหนดการปฏิบัติงาน ระเบียบรับผิดชอบ 

 ๔.๑๕ เจ้าหน้าที่จัดรถ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑๕.๑ รับงานจัดรถลงสมุดคุม และจ่ายงานพลขับให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและตาม ผบ.ชาสั่ง 
  ๔.๑๕.๒ ประสานการปฏิบัติและพิจารณาจัดรถยนต์พรอมพลขับให้เหมาะสมกับงาน ด้วยความ
ยุติธรรม 
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕.๑ หน่วยผู้ขอใช้รถ ประสานการขอใช้รถที่การเคลื่อนย้าย กองขนส่ง ก่อนการปฏิบัติ 
  หน่วยผู้ขอใช้รถโทรประสานเจ้าหน้าที่การเคลื่อนย้าย กขส.ฯที่เบอร์ 72050,087-152-6949  เพ่ือ
แจ้งการขอใช้รถ โดยระบุ ประเภทรถ จ านวนคัน วันเวลาในการล าเลียง เวลานัดหมายและเจ้าหน้าที่ประสาน
การติดต่อ พร้อมเบอร์โทรเพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานกันได้สะดวก 
 ๕.๒ การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ จะพิจารณาจัดรถให้เหมาะสมกับภารกิจ 
  ฝ่ายการเคลื่อนย้าย กขส.ฯ รับงานที่ประสานทางโทรศัพท์ ลงสมุดจัดรถ โดยแยกตามวัน และ
ประเภทของรถที่ขอ และแยกงานธุรการปกติกับงานราชการภายนอกที่ใช้น  ามันกรณีพิเศษ และพิจารณาจัดรถ
ให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยการประสานการใช้รถตามที่ได้รับการประสานไปที่ จนท.จัดรถของหมวดต่างๆตาม
ภารกิจ เพื่อให้ จนท.จัดรถรับงานลงสมุดและจัดรถพร้อมพลขับไว้รองานอนุมัติ แต่ถ้าหากไม่มีรถก็จะประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง ตามล าดับ จนถึง ขส.ทร. ต่อไป 
 ๕.๓ หน่วยผู้ขอออกเรื่องขอใช้รถ ถึง ฐท.สส. 
   เมื่อประสานกันได้เรียบร้อยแล้ว หน่วยผู้ขอออกเรื่องขออนุมัติใช้รถ จาก ฐท.สส.ตามสายงาน
ธุรการปกติก่อนการปฏิบัติ โดยออกเป็นข่าวราชนาวี/บันทึกข้อความ ถ้าเป็นหน่วยนอก ฐท.สส. หรือเป็น
แบบฟอร์มขอใช้รถ ใน/นอกพื นที่ ถ้าเป็นหน่วยในฐท.สส. ถ้ามีเหตุจ าเป็น เป็นกรณีเร่งด่วนก็สามารถน าเรียนผู้
มีอ านาจอนุมัติปฏิบัติไปก่อน แล้วค่อยด าเนินการด้านเอกสารทางธุรการต่อไป แต่ถ้าเป็นวันหยุดราชการก็
สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยการประสานผ่าน ศปรภ.ฐท.สส.ให้ นายทหารเวรสั่งการอนุมัติใช้รถไปก่อน
และให้หน่วยด าเนินการด้านเอกสารทางธุรการเมื่อเสร็จสิ นภารกิจ ต่อไป  
 ๕.๔ ฐท.สส.พิจารณาอนุมัติ  
  ฐท.สส.(ฝ่ายอ านวยการ ฐท.สส.) พิจารณาเสนอ รอง ผบ.ฐท.สส.รับค าสั่ง ผบ.ฐท.สส.ตามสาย
งาน โดย สั่งการให้ กขส.ฯ จัดรถยนต์พร้อมพลขับให้การสนับสนุนและสั่งใช้น  ามันเชื อเพลิง ตามจริงตาม
ภารกิจ ถ้าเป็นงานราชการกรณีพิเศษ รัศมีเกิน ๕๐ กม.ก็สามารถใช้ยอดน  ามัน กรณีพิเศษ และถ้าเป็นงาน
ธุรการปกติก็ใช้ยอดน  ามันธุรการปกติของหน่วย และหากเป็นงานสวัสดิการก็ใช้ยอดน  ามันจากผู้ขอ โดยการ
ปฏิบัติตามระเบียบการขอใช้รถเพ่ือการสวัสดิการปี พ.ศ.๒๕๓๕ แต่ถ้าเป็นการขอใช้รถในวันหยุดหรือนอกเวลา
ราชการ นายทหารเวรสั่งการฯ เป็นผู้สั่ง (ประสาน ผู้มีอ านาจอนุมัติ ทราบ)  
 ๕.๕ กขส.ฐท.สส.รับเรื่องอนุมัติสั่งการใช้รถ 
  กขส.ฯ (ฝ่ายธุรการ) รับเรื่องอนุมัติสั่งการใช้รถและน  ามันเชื อเพลิงตามจริงตามภารกิจ ลงสมุดคุม
และส่งเรื่องขอรถให้กับการเคลื่อนย้าย ฯ ด าเนินการต่อไป แต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนในวันหยุด นายทหารเวร 
กขส.ฯ จะรับอนุมัติสั่งการขอใช้รถจาก นายทหารเวรสั่งการ ฐท.สส. แล้วแจ้งงานไปที่เวรพลขับตามหมวดต่างๆ 
โดยจะจัดพลขับจาก จ่าเวรและเวรพร้อมในการปฏิบัติ 
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๕.๖ การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ รับงานขอใช้รถจาก ธุรการ 
  ฝ่ายการเคลื่อนย้าย ฯ รับงานลงสมุดจัดรถ โดยเชคความถูกต้องตรงกับที่ประสานไว้เพ่ือแจ้งงาน
การขอใช้รถ  ที่ ฐท.สส. อนุมัติ ให้กับแผนกรถยนต์ (หมวดรถยนต์นั่ง,หมวดรถยนต์บรรทุก,และหมวดดับเพลิง) 
ให้สามารถปฏิบัติการล าเลียงได้ทันที ตามภารกิจ 
๕.๗ จ่ายงานให้กับ แผนกรถยนต์ ตามหมวดตามภารกิจ หรือประเภทรถที่ขอ 
  ฝ่ายการเคลื่อนย้ายแจ้งอนุมัติการใช้รถให้กับแผนกรถยนต์ ผ่าน จนท.จัดรถหมวดต่างๆ ตามภารกิจ 
ตามประเภทรถท่ีขอ เพื่อทราบอนุมัติ พร้อมปฏิบัติได้ทันทีตามเวลานัดหมาย การปฏิบัติในวันหยุดกรณีเร่งด่วน
ใช้ จ่าเวรและเวรพร้อมขับรถ 

 
ตัวอย่าง 

 
Best Practice ล าเลียงอมภัณฑ์ 
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ตัวอย่างรถประเภทต่างๆของ กขส.ฐท.สส. 
 

             
       
 
 
                                                                                                                                 

     
 
 
 
 
๕.๘ ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วด าเนินการผลักใช้ทางธุรการ 
 เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ น หน่วยต่างๆด าเนินการรายงานและผลักใช้ทางธุรการตามภารกิจ พร้อมทั ง
ให้พลขับแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาปรับปรุงการ
ให้บริการ ของหน่วย โดยหน่วยต่างด าเนินการดังนี  

- พลขับรถ ด าเนินการดูแลความสะอาดรถ ตรวจเชคความเรียบร้อย และเติมน  ามันให้เรียบร้อยพร้อม
ใช้งานต่อไปหากมีรายการช ารุดให้รายงานซ่อมท า 

- จนท.ธุรการหน่วยรถเสนอลงค าสั่ง งานราชการและเขียนใบเบิกยืมน  ามัน และด าเนินการเบิกเบี ย
เลี ยงถ้าม ี

- จนท.การเคลื่อนย้ายจ่ายใบเบิกยืมน  ามัน, เสนอขออนุมัติเบิกยืมน  ามันกรณีพิเศษ, เสนอลงค าสั่งไป
ราชการ,รายงานความสิ นเปลืองน  ามัน, รวบรวมผลการปฏิบัติตามท่ีหน่วยรถเสนอรายงานให้ ผบ.กขส.ฯ 

- จนท.ก าลังพล เสนอค าสั่งไปราชการให้ ผบ.กขส.ฯ อนุมัต ิ
     - หมวดคลังฯ ด าเนินการเบิกจ่ายน  ามันตามจริง 

รถบรรทุกขนาดใหญ่รถบรรทุกขนาดใหญ่  
 

รถดับเพลิงรถดับเพลิง 
  

รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 

รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก รถยนต์นั่ง,รถรับรอง รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเคลื่อนย้าย 

 กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายกองขนส่ง ฐท.สส. 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....       ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๑๓             ของ ๑๓ 

 
   
 
๖. กฏหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ เอกสารอ้างอิงของกองทัพเรือ (อทร.) หมายเลข ๔๐๐๙ หลักปฏิบัติงานด้านการขนส่ง 
 ๖.๒ ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนตท์หาร พ.ศ.๒๔๘๐ 
     ๖.๓ คู่มือการเรียน การขนส่งทางถนนและทางยุทธวิธี 
 ๖.๔ ระเบียบ กห.ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ 
 ๖.๖ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยศูนย์บริการรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 
๗. การจัดเก็บ การเข้าถึงเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 

คู่มือการการ
เคลื่อนย้าย กอง
ขนส่ง ฐท.สส. 

ชั นเก็บเอกสาร
ของการ
เคลื่อนย้าย กอง
ขนส่ง ฯ 

การเคลื่อนย้าย - แฟ้มเอกสาร 
- ไฟล์ข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๑๐ ปี 

 
 
 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ตามคู่มือการเคลื่อนย้าย กองขนส่ง ฐท.สส. 
 ๘.๒ ตัวชี วัด : ความส าเร็จของการการปฏิบัติตามคู่มือการเคลื่อนย้าย กขส.ฐท.สส. การปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย บริการได้ตามภารกิจ 
   : ร้อยละ ๙๕ 
 
 
๙. ภาคผนวก 
 - แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 - ตัวอย่างข่าวราชนาวี อนุมัติขอรถ 
 - แบบฟอร์ม ตัวอย่างเบิกน  ามันเชื อเพลิง กรณีพิเศษ ระบบ E-suplo 
 - แบบฟอร์มขอใช้รถในพื นที่และขอกพื นที่ 
 


