
 
 

 กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
 

การล าเลียงอมภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 1 
แก้ไขครั้งที่ .......... 

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

 



 
 

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
คู่มือปฏิบัติงาน การล าเลียงอมภัณฑ ์

 
 
 

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 
การขนส่งรถยนต์บรรทุก 

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  การล าเลียงอมภัณฑ์ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๒           ของ ๑๒ 

 
 

สารบัญ 
 หัวข้อ หน้า 

๑. วัตถุประสงค์ ๓ 

๒. ผังกระบวนการท างาน ๔ 

๓. ขอบเขต ๖ 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๗ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๙ 

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง ๑๑ 

๗. การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร ๑๒ 

๘. ระบบการติดตามและประเมินผล ๑๒ 

๙. ภาคผนวก ๑๒ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขนส่งรถยนต์บรรทุก 

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  การล าเลียงอมภัณฑ์ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๓           ของ ๑๒ 

 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการล าเลียงอมภัณฑ์ของ หมวดรถยนต์บรรทุก 
และหมวดดับเพลิง แผนกรถยนต์ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ๑.๒ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ก าลังพล ข้าราชการ ทหารและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 ๑.๓ เพ่ือให้การด าเนินการล าเลียงอมภัณฑ์ของ หมวดรถยนต์บรรทุก ฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
 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 
การขนส่งรถยนต์บรรทุก  

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  การล าเลียงอมภัณฑ์  
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....           ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๔                   ของ ๑๒  

 
๒. ผังกระบวนการท างาน 
    ๒.๑ ผังกระบวนการ การล าเลียงอมภัณฑ์  

 

ล าดับ ขั้นตอน 
มาตรฐาน

เวลา 
ข้อก าหนดของกระบวนการ 

(กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

 

  
 

หน่วยผู้ขอใช้รถ (หน่วยเรือ/สพ.ทร.) 
โ ท ร ป ร ะ ส า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ก า ร
เคลื่อนย้าย กขส.ฯ ก่อน เพื่อแจ้ง
งาน 

เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
การ

เคลื่อนย้าย 
 

2 
 

    
 
    รถไม่พอขอหน่วยข้างเคียง 

                                
 
 
                             
                             
                                     
 
                                        ลงตัว  

 

-ฝ่ า ย ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย  ก ข ส . ฯ 
ประสานการใช้รถไปท่ีหน่วยต่างๆ 
-รถไม่พอขอหน่วยนอกให้ 
-หลักปฏิบัติขนส่ง 

เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
การ

เคลื่อนย้าย 
จนท.จัดรถ 

3 
 

                 
        

 
 
 
 
 
     ไม่อนุมต ิคืนหน่วยขอ 

ก่อนการ
ปฏิบัต ิ

-หน่ วยผู้ ขอออก เรื่ อ งขออนุมั ติ
ล าเลียงอมภัณฑ์ ถึงฐท.สส. 
-ข่าวราชนาวี/บันทึกข้อความ 

หน่วยผู้ขอใช้ 

4 

     
 
 
                                               
                                                                
                                                         อนุมัต ิ     1 วัน 

-ยก.ฐท.สส.เสนอพิจารณาอนุมัติ  
(เสธ ฐท.สส.) 
-นอกเวลาราชการ ผ่าน ศปรภ.ฐท.
สส. (นายทหารเวรสั่งการฯ) 
-ข่าวราชนาวี/บันทึกข้อความ 
 

ยก.ฐท.สส. 
เสธ ฐท.สส./
นายทหารเวร

สั่งการฯ 

 

 

 

หน่วยผู้ขอโทรประสานการใช้
รถที่การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ 
72050,087-152-6949 
ประสาน สห.ทร.75079 

 
 
 

 
หน่วยผู้ขอออกเร่ืองขอใช้รถ ถึง ฐท.สส. 

(ข่าวราชนาวี/บันทึกข้อความ) 
 

 

A 

ฐท.สส.อนุมตั ิ 
ยก.ฐท.สส.(เสธ ฐท.สส.)  
นอกเวลา น.เวรสั่งการฯ 

 

ก 

 
 

การเคลื่อนย้าย ประสานการใช้รถ 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขนส่งรถยนต์บรรทุก  

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  การล าเลียงอมภัณฑ์  
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....           ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๕                   ของ ๑๒  

 

 

ล าดับ ขั้นตอน 
มาตรฐาน

เวลา 
ข้อก าหนดของกระบวนการ 

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

  3 นาที 
 

-ฝ่ายธุรการกองขนส่ง รับเรื่องลง
สมุดคมุ จ่ายให้ การเคลื่อนยา้ย 
-นอกเวลาราชการ นายทหารเวร
รับสั่งการจาก นายทหารเวรสั่ง
การฯ ฐท.สส. 
-ระเบียบการสารบรรณ 
-ข่าวราชนาวี ,บันทึกข้อความ 
 

ฝ่ายธุรการ/
นายทหารเวร 

6 

                              
 
 
                             
                            2 นาที 

-ฝ่ายการเคลื่อนย้าย ฯ รับงานลง
สมุดจดัรถ 
 

ฝ่ายการ
เคลื่อนย้าย 

 

7 
 

 

 5 นาที 

-แจ้งการล าเลียงให้ แผนกฯ 
 (มว.รถยนต์บรรทุก,มว.ดับเพลิง) 
-หลักปฏิบัติขนส่ง 
-ระเบียบ กห.รถยนต์ทหาร 
-ถูกต้อง,รวดเร็ว,ปฏิบัตไิด้ทันเวลา  
 

จนท.จัดรถ 
หมวดรถยนต์
บรรทกุและ

หมวดดับเพลิง 
 

 
 
8 
 
 

 
 
 
 ตามภารกิจ 

-ถูกต้อง,รวดเร็ว,ประหยดั,
ปลอดภัย,ภารกิจส าเร็จ  
-หลักปฏิบัติขนส่ง 
-ระเบียบการสารบรรณ 
-ระเบียบ กห.รถยนต์ทหาร 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

หมวดรถยนต์
บรรทุก 

หมวดดับเพลิง  
หมวดคลัง 
ฝ่ายการ

เคลื่อนย้าย 
ฝ่าย กบ. 
พลขับ 

  

 
 

กขส.ฐท.สส. 
รับเร่ืองอนุมัติ 
(ฝ่ายธุรการ) 

 
 

 
 

การเคลื่อนย้ายรับงานขอใช้รถ 
 

 

ปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จ
ด าเนินการรายงานและผลักใช้

ทางธุรการ 

 
จ่ายงานให้กับ แผนกรถยนต์  

(มว.รถยนต์บรรทุก,มว.ดับเพลิง) 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขนส่งรถยนต์บรรทุก 

 กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  การล าเลียงอมภัณฑ์ 

เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๖           ของ ๑๒ 

 
๓. ขอบเขต การล าเลียงอมภัณฑ์ 
  ๓.๑ เริ่มจาก หน่วยผู้ขอใช้รถ (หน่วยเรือ/สพ.ทร.) โทรประสานการขอใช้รถกับเจ้าหน้าที่การ
เคลื่อนย้าย กขส.ฯ ที่เบอร์ 72050,087-152-6949 และรถน า สห.ทร. ที่เบอร์ 75079 เพ่ือแจ้งการขอใช้รถ 
โดยระบุ ประเภทรถ จ านวนคัน  วันเวลาในการล าเลียง เวลาและสถานที่การนัดหมายพร้อมทั้งชื่อเจ้าหน้าที่
ประสานการติดต่อ พร้อมเบอร์โทรเพ่ือใช้ในการติดต่อ 
  ๓.๒ ฝ่ายการเคลื่อนย้าย กขส.ฯ พิจารณาจัดรถให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยการประสานการใช้รถไป
ที่ จนท.จัดรถของหมวดรถยนต์บรรทุก ที่เบอร์ 72044 และ จนท.จัดรถ ของ หมวดดับเพลิงที่เบอร์ 72045 
ส่วนรถน าขบวนของ สห.ทร. ผู้ขอใช้จะประสานโดยตรงที่ พัน.สห.ทร. เบอร์โทร 75079 เพ่ือให้หน่วยรับงานลง
สมุด จัดรถพร้อมพลขับไว้รองานอนุมัติ แต่ถ้าหากไม่มีรถหรือรถไม่พอ ก็จะประสานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยข้างเคียง หรือ ขส.ทร. ต่อไป เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการล าเลียง เมื่อเรื่องผ่านการอนุมัติจาก 
ฐท.สส. แล้วจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันที ซึ่งการจัดรูปขบวนล าเลียงเป็นไปตามหลักของการล าเลียง
สรรพาวุธ ประกอบด้วย รถน าขบวน (จัดจาก สห.ทร.) รถบรรทุกสรรพาวุธ (จัดจาก กขส.ฐท.สส.)และ
รถดับเพลิงปิดท้ายขบวน (จัดจาก กขส.ฯ/สพ.ทร.) โดยการควบคุมขบวนล าเลียงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
ขอใช้หรือ สพ.ทร. เพ่ือให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการล าเลียง สามารถปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จ 
 
 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขนส่งรถยนต์บรรทุก 

 กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง  การล าเลียงอมภัณฑ์ 

เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๗           ของ ๑๐ 

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 รักษาระเบียบวิ นัย
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 
  หน่วยผู้ขอใช้รถ (หน่วยเรือ/สพ.ทร.) โทรประสานเจ้าหน้าที่การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ  ที่เบอร์ 
72050,087-152-6949 เพ่ือแจ้งการขอใช้รถ โดยระบุ ประเภทรถ จ านวนคัน วันเวลาในการล าเลียง เวลานัด
หมายพร้อมสถานทีแ่ละเจ้าหน้าที่ประสานการติดต่อ พร้อมเบอร์โทร เพ่ือจะได้ง่ายแก่การติดต่อสอบถามและ
จะได้เตรียมการจัดยานพาหนะพร้อมพลขับ ไว้ส าหรับการล าเลียง หากไม่มีรถหรือมีไม่เพียงพอก็จะได้ประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง หรือหน่วยเหนือคือ ขอจาก ขส.ทร. ต่อไป ส่วนรถ สห.น าขบวน ก็ให้ ผู้
ขอใช้ประสานกับ สห.ทร.ที่เบอร์ 75079 เพ่ือให้ สห.จัดเตรียมรถน าขบวนพร้อมพลขับไว้รออนุมัติสั่งการใช้รถ
ต่อไป  
 ๕.๒ การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ จะพิจารณาจัดรถให้เหมาะสมกับภารกิจ 
  โดยการประสานการใช้ยานพาหนะไปที่ จนท.จัดรถของหมวดรถยนต์บรรทุก 72044และ จนท.จัด
รถของหมวดดับเพลิง ที่เบอร์ 72045  เพ่ือรับงานลงสมุดและจัดรถพร้อมพลขับไว้รออนุมัติ จาก ฐท.สส. ให้
พร้อมส าหรับปฏิบัติงานได้ทันที แต่ถ้ามีรถไม่เพียงพอสนับสนุนก็จะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วย
ข้างเคียงตามล าดับชั้นไปจนถึง ศูนย์บริการรถชั้นที่ ๑ ขส.ทร. ต่อไป 
 ๕.๓ หน่วยผู้ขอออกเรื่องขอใช้รถ ถึง ฐท.สส. 
   เมื่อประสานกันได้เรียบร้อยแล้ว หน่วยผู้ขอออกเรื่องขออนุมัติล าเลียงอมภัณฑ์ และขออนุมัติใช้รถ
เป็นข่าวราชนาวี หรือ บันทึกข้อความ ถึง ฐท.สส.ตามสายงานธุรการปกติ โดยตัวเรื่องจะเข้าที่ ฝ่าย ยก.ฐท.สส.
พิจารณาเสนอ เสธ ฐท.สส.อนุมัติใช้รถและจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงตามที่ใช้จริง รวมทั้งการสั่งการให้ สห.ทร.จัดรถ
น าขบวนสนับสนุนด้วย แต่ถ้าเป็นวันหยุดราชการก็สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยการประสานผ่าน 
ศปรภ.ฐท.สส. ให้ นายทหารเวรสั่งการฯ อนุมัติใช้รถไปก่อนโดยน าเรียน เสธ ฐท.สส.ทราบ และให้หน่วย
ด าเนินการด้านเอกสารทางธุรการเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ต่อไป  
 ๕.๔ ฐท.สส.พิจารณาอนุมัติ  
  ฐท.สส.(ยก.ฐท.สส.) พิจารณาเสนอ เสธ ฐท.สส.อนุมัติ ล าเลียงอมภัณฑ์ โดย สั่งการให้ กขส.ฯ 
และ สห.ทร.ให้การสนับสนุนและจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงตามจริง แต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ ถ้ามี
ภารกิจเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ ให้นายทหารเวรสั่งการฯ (โดยประสาน เสธ ทราบ) จะเป็นผู้อนุมัติสั่งใช้รถ  
โดยการประสานการปฏิบัติไปที่ นายทหารเวร กองขนส่ง ฐท.สส. สั่งให้ จ่าเวรหมวดรถยนต์บรรทุกและจ่าเวร
หมวดดับเพลิง จัดพลขับและยานพาหนะ ให้การสนับสนุน หากก าลังพลไม่เพียงพอก็จะใช้ก าลังชุดเวรพร้อมใน
การปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
 ๕.๕ กขส.ฐท.สส.รับเรื่องอนุมัติสั่งการใช้รถ 
  กขส.ฯ (ฝ่ายธุรการ) รับเรื่องอนุมัติสั่งการใช้รถและน้ ามันเชื้อเพลิงตามจริงตามภารกิจ ลงสมุดคุม
และส่งเรื่องขอรถให้กับการเคลื่อนย้าย ฯ แต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนในวันหยุด นายทหารเวร กขส.ฯ จะรับอนุมัติ
สั่งการขอใช้รถจาก นายทหารเวรสั่งการ ฐท.สส. แล้วแจ้งงานไปที่เวรพลขับหมวดรถยนต์บรรทุกและเวรหมวด
ดับเพลิงเพ่ือจัดรถให้การสนับสนุน โดยจะจัดพลขับจาก จ่าเวรและเวรพร้อมในการปฏิบัติ 
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๕.๖ การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ รับงานขอใช้รถจาก ธุรการ 
  ฝ่ายการเคลื่อนย้าย ฯ รับงานจาก ฝ่ายธุรการฯ ลงสมุดจัดรถ แล้วแจ้งอนุมัติ ฐท.สส. สั่งการใช้รถ 
ในการล าเลียงอมภัณฑ์ ให้กับแผนกรถยนต์ (หมวดรถยนต์บรรทุกและหมวดดับเพลิง)ซึ่งได้ประสานการจัดรถ
และพลขับไว้แล้ว ให้สามารถปฏิบัติการล าเลียงได้ทันที ตามภารกิจ 
๕.๗ จ่ายงานให้กับ แผนกรถยนต์ โดยผ่านหมวดรถยนต์บรรทุกและหมวดดับเพลิง 
  ฝ่ายการเคลื่อนย้าย ฯ แจ้งการอนุมัติล าเลียงให้กับหมวดรถยนต์บรรทุกและหมวดดับเพลิงทราบ 
พร้อมปฏิบัติได้ทันทีตามเวลานัดหมาย ที่ได้ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว การปฏิบัติในวันหยุดกรณีเร่งด่วน จัด
ก าลังพลจากเวรพลขับและเวรพร้อมขับรถ โดยการสั่งการของ นายทหารเวรสั่งการ ฐท.สส. ผ่านนายทหารเวร 
กองขนส่ง ฯ  ซึ่งการปฏิบัติในขบวนล าเลียงมี นายทหาร สพ.หรือนายทหารของหน่วยผู้ขอเป็นผู้ควบคุมขบวน 
รูปขบวนในการล าเลียงจัดตามตามหลักปฏิบัติ ฯ ประกอบด้วย รถคันแรก เป็นรถ สห.น าขบวน ต่อมาจะเป็น
รถบรรทุกที่ใช้ในขบวนจัดจาก กขส.ฐท.สส. จ านวนคันขึ้นอยู่กับภาระกิจและคันสุดท้ายเป็นรถดับเพลิง จัดจาก 
กขส.ฐท.สส.หรือ สพ.ทร. เพ่ือเป็นรถคอยช่วยเหลือดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุระเบิดในขบวนล าเลียง การเว้นระยะ
ต่อระหว่างคันและการสั่งการต่างๆเป็นหน้าที่ของนายทหารควบคุมขบวนในการปฏิบัติ 
 

การจัดรูปขบวนล าเลียงอมภัณฑ์ 
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๕.๘ ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วด าเนินการผลักใช้ทางธุรการ 
        เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น หน่วยต่างๆด าเนินการรายงานและผลักใช้ทางธุรการตามภารกิจ พร้อม
แจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาปรับปรุงการให้บริการ 
ของหน่วย ต่อไป 
 
   
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 
 
 
 
 
 
 
 

รถน ารถน า สห.ทร. สห.ทร.  
ประสานการปฏิบัติกับ สห. ประสานการปฏิบัติกับ สห. 

7755007799 

รถบรรทุกขนาดใหญ่รถบรรทุกขนาดใหญ่  
  กขส.ฐท.สสกขส.ฐท.สส 

 

รถดับเพลิงรถดับเพลิง 
 สพ.ทร./กขส.ฐท.สส. 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขนส่งรถยนต์บรรทุก 

 กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อง การล าเลียงอมภัณฑ์ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....       ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๑๒             ของ ๑๒ 

 
 
๗. การจัดเก็บ การเข้าถึงเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 

คู่มือการการ
ล าเลียงอมภัณฑ์ 

ชั้นเก็บเอกสาร
ของการ
เคลื่อนย้าย กอง
ขนส่ง ฯ 

การเคลื่อนย้าย - แฟ้มเอกสาร 
- ไฟล์ข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๑๐ ปี 

 
 
 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ตามคู่มือการล าเลียงอมภัณฑ์ 
 ๘.๒ ตัวชีว้ัด : ความส าเร็จของการล าเลียงอมภัณฑ ์ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย 
   : ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
๙. ภาคผนวก 
 - แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 - ตัวอย่างข่าวราชนาวี อนุมัติขอรถเพ่ือล าเลียงอมภัณฑ์ 
 - แบบฟอร์ม ตัวอย่างเบิกน้ ามันเชื้อเพลิง กรณีพิเศษ ระบบ E-suplo 
 


