
แบบรายงาน วิธีปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice) การใหบริการทาเทียบเรือและสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับเรือรบ  

คําสําคัญ    ทาเทียบเรือ หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่สําหรับใหเรือเขาจอดเทียบทา มีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณ

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรมระหวางเรือกับชายฝง ในภาษาอังกฤษใชวา “Port” หรือ 

“Seaport ”  สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งสนับสนุนตอการดําเนินกิจกรรมระหวางเรือกับชายฝง   
 เรือรบ หมายถึง เรือท่ีตอหรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือใชในการรบ มีขีดความสามารถตาง ๆ เชน ตอตีเรือ

ขาศึก คุมกันกระบวนเรือลําเลียง และระดมยิงฝง ฯลฯ มีหลายขนาดหลายประเภท เรียกชื่อตามลักษณะและหนาท่ี

ที่สําคัญ เชนเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือดําน้ํา เรือลาดตระเวน เรือวางทุนระเบิด เปนตน 

๑. เกริ่นนํา 

กระบวนการ/วิธีการดาํเนินงานในอดีต 

     หนวยตาง ๆ ของ ฐท.สส.จะใหการสนับสนุนแกเรือรบ/หนวยเรือ ตามที่รองขอในการเขา – ออก จากทา
และระหวางการจอดเรือในเขตทาเรือ โดยมีวิธีปฏิบัติดังน้ี  
 ๑. การเขาจอดเรือ หรือ เทียบทา  
  ๑.๑ เรือ/หนวยเรือ สงคําขอทางระบบขาวราชนาวี ถึง ทาเรือที่จะเทียบ โดยแจง ฐท.สส. กทส.ฐท.สส. 
และ นขต.ฐท.สส.ท่ีเก่ียวของ ดวยคําขอตามแบบฟอรมและตัวอยาง (ภาคผนวก ๑) 
  ๑.๒ ทาเรือ ประสานงานกับหนวยท่ีเก่ียวของเพื่อสนับสนุนตามคําขอ แลวแจงใหเรือ/หนวยเรือทราบ 
ดวยคําตอบรับคําขอตามแบบฟอรมและตัวอยาง (ภาคผนวก ๒) 
  ๑.๓ กําหนดเวลาแจงคาํขอ  ใหเรือแจงลวงหนากอนกําหนดจอดเรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 
  ๑.๔ กําหนดเวลาแจงตอบรับคําขอ  ทาเรือตองตอบรับคําขอกอนกําหนดเรือจอดไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง 
  ๑.๕ การเปลี่ยนแปลงกําหนดการจอดเรือ  ใหแจงคําขอเปลี่ยนแปลงโดยอางถึงขาวคําขอจอดเรือฉบับ
เดมิ และขอความท่ีตองการเปลี่ยนแปลงแกไข  
   ๑.๕.๑ กรณีการเปลี่ยนแปลงการจอดเรือไมเกิน ๑ ชั่วโมง ไมตองแกไขคําขอจอดเรือ 
   ๑.๕.๒ ทาเรอืตอบรบัคําขอจอดเรือที่เปลี่ยนแปลงกอนกําหนดจอด ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง 
  ๑.๖ การสื่อสารระหวางเรือ/หนวยเรือ กับทาเรือตาง ๆ นขต.ฐท.สส.และ ฐท.สส. 
   ๑.๖.๑ ขาวคําขอจอดเรือและตอบรับคําขอจอดเรือใชขาย T 0 ยานความถ่ี HF ( J 3E ) 8225 
KHZ ติดตอกับสถานีฝง (สสส.ฐท.สส.) 
   ๑.๖.๒ การประสานระหวางเรือ/หนวยเรือ กับทาเรือตาง ๆ นขต.ฐท.สส.และ ฐท.สส. ติดตอทาง
ขายวิทยุผานระบบดาวเทียมของกองทัพเรอื 
  ๑.๗ ลําดับคําขอจอดเรือ (ตามผนวก ก ที่แนบ ) 
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๒. การขอออกเรือ/ออกจากทาเทียบ 
  ๒.๑ เรือ/หนวยเรือ สงคําขอทางระบบขาวราชนาวี ถึง ทาเรือที่จะเทียบ โดยแจง ฐท.สส. กทส.ฐท.สส. 
และ นขต.ฐท.สส.ท่ีเก่ียวของ ดวยคําขอตามแบบฟอรมและตัวอยาง (ภาคผนวก ๑) 
 ๒.๒ ทาเรือ ประสานงานกับหนวยรับแจงที่เก่ียวของเพื่อสนับสนุนตามคําขอ แลวแจงใหเรือ/หนวยเรือ
ทราบ ดวยคําตอบรับคําขอตามแบบฟอรมและตัวอยาง (ภาคผนวก ๒) 
  ๒.๓ กําหนดเวลาแจงคาํขอ  ใหเรือแจงลวงหนากอนกําหนดออกเรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 
  ๒.๔ กําหนดเวลาแจงตอบรับคําขอ  ทาเรือตองตอบรับคําขอกอนกําหนดเรือออกไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง 
  ๒.๕ การเปลี่ยนแปลงกําหนดการออกเรือ  ใหแจงคําขอเปลี่ยนแปลงโดยอางถึงขาวคําขอออกเรือฉบับ
เดิม และขอความท่ีตองการเปลี่ยนแปลงแกไข  
   ๒.๕.๑ กรณีการเปลี่ยนแปลงการออกเรือไมเกิน ๑ ชั่วโมง ไมตองแกไขคําขอออกเรือ 
   ๒.๕.๒ ทาเรอืตอบรบัคําขอออกเรือที่เปลี่ยนแปลงกอนกําหนดออกเรือ ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง 
  ๒.๖ การสื่อสารระหวางเรือ/หนวยเรือ กับทาเรือตาง ๆ นขต.ฐท.สส.และ ฐท.สส. 
   ๒.๖.๑ ขายหลัก ทางโทรศัพท 
   ๒.๖.๒ ขายรอง ใชขายทาเรือ (น.02)ยาน VHF ความถ่ี 156.375 MHz 
   ๒.๖.๓ นามเรียกขานตาม บสส.300 ฉบับลาสุด 
  ๒.๗ ลําดับคําขอออกเรือ (ตามผนวก ข ที่แนบ ) 
สภาพทั่วไป 

     การใชประโยชนรวมกันในเขตทาเรือ ทางเรือมีสวนสําคัญย่ิงในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ตัวเรือ 

ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดจนความมีวินัยของกําลังพลประจําเรือ ดังนั้น เรือจะตองใหความ

รวมมือกับทาเรือในการรับผิดชอบสิ่งตอไปนี้ 

 ๑. รวมมือกับทาเรือ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกทาเทียบและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆในเขตทาเรือ 

 ๒. รับผิดชอบในการรักษาความสะอาดของทาเทียบเรือ บริเวณท่ีเรือของตนเองจอดอยู  

 ๓. การยาตราเรือภายในตามความประสงคของเรือ/หนวยเรือ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของทาเรืออยาง

เครงครัด 

 ๔. เรือที่จอดทอดสมอ จะตองจอดเรือไมใหผิดไปจากตําบลท่ีกําหนดเกินกวา ๓๐ เมตร 

 ๕. เรือใดที่มีการขนถายน้ํามันเชื้อเพลิง ขณะขนถายตองเตรียมเครื่องมือดับเพลิงใหพรอมที่จะใชงานทันที 

 ๖. หากเกิดเหตุเพลิงไหม หรือ อันตรายใด ๆ ขึ้นกับเรือหรือเขตทาเรือก็ตามใหทางเรือแจงเหตุใหศูนย

ปฏิบัติการปองกันและรักษาความปลอดภัย ฐท.สส. (ศปรภ.สัตหีบ) โทร.๐๓๘-๔๓๘๔๗๔,  ๐๓๘-๔๓๘๑๖๓, 

๗๑๐๑๕ ทราบโดยทันที 
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 ๗. การแตงกายของคนประจําเรือในการผานเขา – ออก เขตทาเรือ ใหอนุโลมตามกําหนดไวในเอกสาร

ประกอบการฝก กร.๓๐ แตตองมีบัตรประจําตัวแสดงการเปนทหารประจําเรือขณะผานเขา – ออก บริเวณพื้นที่ทา

เรือทุกครั้ง 

 ๘. การผานเขา – ออก พื้นที่ ฐท.สส.ใหปฏิบัติตามระเบียบ ฐท.สส.วาดวยการควบคุมบุคคลและ

ยานพาหนะในเขต ฐท.สส. พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ  

ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ 

 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของทาเรือ ใหสามารถบริการทาเทียบเรือและสิ่งอํานวยความสะดวกกับเรือรบ 

ทั้งของกองทัพเรือไทยและเรือรบตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ “สะดวก ปลอดภัย และทันเวลา”ตาม

มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ         ๑. เพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตนําเรือเขา – ออก ท่ียุงยากใหนอยลงแตคงไวซึ่งความถูกตอง รวดเร็ว 
ปลอดภัยทั้งเรอืและทาเรือ  ๒. เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนกับเรือรบ และกําลังพล รบั – ปลอยเรือ  
 ๓. เพื่อแกปญหาการจราจรทางนํ้าลดการแออัดของเรอืและใหบริการทาเรือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
เปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 เรือรบทอดสมอรอการเทียบทาหรือรอรับการสงกําลังบํารุง เนื่องจากไมมีทาเทียบนอยลงหรือไมมีเลย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

     แบบสํารวจความพึงพอใจในการดาํเนนิงาน โดยใหเรอืรบประเมินผลการใหบริการของทาเรือ 

๒. ลําดับข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 

 ขั้นที่ ๑ สงคําขอจอด/ออก เรือ 

 ขั้นที่ ๒ เจาหนาท่ีรับ – ปลอยเรือ ใหกับเรือในการเขา – ออก จากเทียบ                         

 ขั้นที่ ๓ เจาหนาท่ี ยกบันไดขึ้น-ลง ใหกับเรือ 

           ขั้นที่ ๔ เจาหนาท่ีดําเนินการ ตอ/ปลด ระบบไฟฟาบกใหกับเรอื 

 ขั้นที่ ๕ เจาหนาท่ีดําเนินการ ตอ/ปลด ระบบน้ําประปาใหกับเรือ 

 ขั้นที่ ๖ เจาหนาท่ีดําเนินการ ตอ/ปลด ระบบโทรศพัทใหกับเรอื 

           ขั้นท่ี ๗ เตรียมแพกันกระแทก (กรณีรองขอ) 

 ขั้นที่ ๘ กําหนดที่รับและจัดหาพาหนะ รับน้าํ/น้ํามันเสีย (กรณีรองขอ) 

 ขั้นที่ ๙ จัดหาเครื่องทุนแรง (กรณีรองขอ) 
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 ขั้นที่ ๑๐ จัดหาเรือลากจูง (กรณีรองขอ) 

 (สําหรับความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทางเรือจะประสานกับหนวยรับผิดชอบโดยตรงหรือให

ทาเรือประสานใหก็ได โดยใหระบุความตองการมากับคําขอจอด/ออกเรือ ) 
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Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือรบ สงคาํขอ 
จอด/ออกจากเทียบ 

(ไมนอยกวา ๒๔ ชม.) 

จนท.รับ – ปลอยเรือ 

จนท.ยกบันไดขึ้น –ลง 

จนท.ตอ/ปลด ระบบ
ไฟฟา ประปา โทรศพัท 

เตรียมแพกันกระแทก
(กรณีรองขอ) 

กําหนดท่ีรับและจัดหาพาหนะ  
รับน้ํา/น้ํามันเสีย (กรณีรองขอ) 

จัดหาเคร่ืองทุนแรง 

(กรณีรองขอ) 

จัดหาเรือลากจูง 

(กรณีรองขอ) 

ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่น ๆเรือประสานกับ นขต.ฐท.สส. 

โดยตรง หรอื 
ทาเรอืประสานให (ระบุในคําขอ) 

ทาเรือ ตอบรับ
ภายใน ๖ ชม. 

: ทันที่ที่ไดรับคําสั่ง 

: ทันท่ีที่ไดรับคําสั่ง 

: ทันที่ที่ไดรับคําสั่ง 
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๓. ผลการดําเนินการ 
 เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แลว สงผลตอ หนวยงาน อยางไร 

      ทําใหการบริการทาเทียบเรือและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับเรือรบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากทุกหนวยงานรูข้ันตอนในการทํางาน มีการกําหนดเวลาที่ชัดเจน 

และเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แลว สงผลตอ ทร. อยางไร 

     กองทัพเรือ เปนท่ียอมรับของนานาประเทศ ที่มีทาเทียบเรือที่ไดมาตรฐานสากล กําลังพลมีคุณภาพ มีการ

ประสานงานและปฏิบัติงานรวมกันอยางมีระบบเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเปนการชวยลดอุบัติเหตุจากการทํางาน

เพราะกําลังพลหันมาใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากขึ้น สามารถประหยัด

งบประมาณในการซอมบํารุงเรอืและทาเรือ ไดมากขึ้น 

๔. บทเรียนที่ไดรับ  
     จากอดีตท่ีผานมา การรับ – ปลอยเรือ ของกําลังพลไมมีการสวมใสเครื่องปองกัน ไมมีการอบรมเรื่องของ
ความปลอดภัยและคุณภาพในการทํางาน ทําใหไดรับอุบัติเหตุบอย ๆ เชน ลูกดิ่งโดนศีรษะ กําลังพลพลัดตกน้ําขณะ
รับ – ปลอยเรือ รวมไปถึงการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่ลาชาทําใหตองสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม
จําเปน แตเมื่อไดปรับปรุง พัฒนา ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล ทําใหสามารถลดอุบัติเหตุและความ
สิ้นเปลืองทรัพยากรไดอยางนาพอใจ   

๕. ปจจัยความสําเร็จ 
     กทส.ฐท.สส. ไดพัฒนาทาเรือกาวไปสูมาตรฐานสากล ท้ังทางดานคุณภาพการทํางานและความปลอดภัย  

(ISO 9001:2008) และคุณภาพดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2004 ) โดยใชทาเรือจุกเสม็ด การทาเรือสัตหีบ  

ฐานทัพเรือสัตหีบ เปนทาเรือนํารอง และในอนาคตจะขยายไปยังทาเรือแหลมเทียนและทาเรือทุงโปรงตามลําดับ  

ทําใหกําลังพลมีการพัฒนาคุณภาพในการทํางาน มีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม และพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อ

รองรับระบบการทํางานใหม ๆ สงผลดีกับการพัฒนากําลังพลในภาพรวมของกองทัพเรือ อีกทั้งเปนที่ยอมรับของนานา

ประเทศ ในฐานะที่กองทัพเรือมีทาเรือรบที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล 

๖. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ  และรางวัลที่ไดรบั 
 ๖.๑  การเผยแพร 
  www.sattahipcommercialport.com 
 ๖.๒  การไดรับการยอมรับ 
  ทาเรือจุกเสม็ด การทาเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผานการตรวจสอบมาตรฐานสากล  
ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004  โดย บริษัท UKAS ประเทศอังกฤษ เปนผูรับรอง เมื่อ ๑๒ ก.ย.๕๗  
  

ข – ๗ 

๗. ภาคผนวก (รองรอย หลักฐาน ภาพถาย ชิ้นงาน ฯลฯแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ) 

                   ภาพในอดีต                 หลังการปฏิบัติตาม Best Practice   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการปรับทัศนะคติ ตาม Best Practice 
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ข – ๙ 

ผนวก ก 
ลําดับคําขอจอดเรือ 

ลําดับคําขอ ความหมาย หมายเหต ุ

๑. คําขอจอดเรือ -เปนขอความขึ้นตนคาํขอ 

๑.๑ หมูวันที่ เวลา เดือน ป  ขอจอดเรือ รายชือ่เรือทั้งหมด -ใชเวลาเรือถึง 

 ชือ่ผูบังคบัการเรือ ก. กระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์สําหรับการ 

  เขาจอดที่ ทลท.กทส.ฐท.สส. 

  ข.ทุนไฟปากรอง สําหรับการเขาจอดท่ีทา 

  ทจม.กทส.ฐท.สส. 

  ค.ระยะ ๒,๐๐๐ หลา (๑ ไมลทะเล) จากตัวทา 

  สําหรับการเขาจอดที่ทา ททป.กทส.ฐท.สส. 

๑.๒ หมูวันที่ เวลา เดือน ป ขอออกเรือ แจงกรณีขอเปลี่ยนแปลงตําบลที่จอดเรือ 

๒. ขอรับการสนับสนุนจาก กทส.ฐท.สส.  

๒.๑ เทยีบพุกหมายเลข......ถึง........./ตําบลท่ีจอดทอดสมอ........ -กรณีสงแผนการจอดเรอืแลว ใหแจงการจอดไป 

 จุด........../รายชื่อเรือแตละตําบลท่ี ตามแผน 

  -ถาใหทาเรอืกําหนดตาํบลที ่ ใหแจงเฉพาะ 

  ทาเทียบ หรอืการจอดเรอืทอดสมอที่ตองการ 

๒.๒ เจาหนาที่รับ – สงเชอืก -แจงจํานวนที่ตองการ 

๒.๓ บันไดขึ้นลง -แจงจํานวนที่ตองการ 

๒.๔ เจาหนาที่ตอระบบไฟฟาบก -แจงรายละเอียด 

๒.๕ เจาหนาที่ตอระบบประปา -แจงรายละเอียด 

๒.๖ เจาหนาที่ตอระบบโทรศัพท -แจงรายละเอียด 

๒.๗ แพกันกระแทก -แจงจํานวนที่ตองการ 

๒.๘ รถรับขยะ -แจงจํานวนที่ตองการ 

๒.๙ ที่รบัและพาหนะรับน้ํา/น้ํามันเสีย -แจงรายละเอียด 

๒.๑๐ เคร่ืองมือทุนแรง -แจงรายละเอียด 

๒.๑๑ น้ําประปา จํานวน............ตนั -แจงจํานวนที่ตองการ 

๒.๑๒ เรือลากจูง  -แจงจํานวนที่ตองการ 

  ( เรอืลากจูงท่ี กทส.ฐท.สส.ใหการสนับสนนุ ) 

  -กรณีใชเรือลากจูงของ กร. ใหแจงขอรับการ 

  สนบัสนุนจาก ทรภ.๑ กร.โดยตรง 
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ลําดับคําขอ ความหมาย หมายเหต ุ

๓. ขอรับการสนับสนุนจาก กรง.ฐท.สส.  

๓.๑ ขอซอมบํารุง -แจงรายละเอียด 

๓.๒ จัดเจาหนาที่ประดาน้ํา..........คน -แจงจํานวนที่ตองการ 

๔. ขอรับการสนับสนุนจาก ศกล.ฐท.สส.  

๔.๑ ความตองการพัสดุทั่วไป พธ.ทร. -แจงรายละเอียด 

๔.๒ อะไหลเคร่ืองยนตและเคร่ืองกล -แจงรายละเอียด 

๔.๓ น้ํามันเชื้อเพลิง -แจงจํานวนที่ตองการ 

๔.๔ น้ํามันหลอลื่น -แจงจํานวนที่ตองการ 

๔.๕ สรรพาวุธ (เบิกหรือนําสง) -แจงรายละเอียด 

๔.๖ ขอรับการสนับสนนุเสบียงเรือ -แจงรายละเอียด 

๕. ขอรับการสนับสนุนจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ  

๕.๑ ความตองการสายการแพทย -แจงรายละเอียด 

๕.๒ รถพยาบาล -แจงจํานวนที่ตองการ 

๖. ขอรับการสนับสนุนจาก กขส.ฐท.สส.  

๖.๑ รถยนตนั่ง พรอมที่......หมูวันที่  เวลา  -แจงจํานวนที่ตองการ 

๖.๒ รถยนตโดยสาร -แจงจํานวนที่ตองการ 

๖.๓ เรือใชสอย -แจงจํานวนที่ตองการ 

๗. ขอรับการสนับสนุนจาก กชธ.ฐท.สส.  

๗.๑ รถชานต่ํา   พรอมท่ี.....หมูวันที ่เวลา -แจงจํานวนที่ตองการ 

๘. ขอรับการสนับสนุนจาก กกพศ.ฐท.สส.  

๘.๑ ความตองการดานการบริการกําลังพล -แจงรายละเอียด 

๙. ขอรับการสนับสนุนจาก สสส.ฐท.สส.  

๙.๑ ความตองการทางการสื่อสาร -แจงรายละเอียด 

๑๐. ขอรับการสนับสนนุจาก พัน สห.ทร.ที่ ๒  

๑๐.๑ จัดรถนํา  พรอมที่........หมูวันเวลา -แจงจํานวนที่ตองการ 

๑๐.๒ จัดกําลังพลสารวัตรทหาร -แจงจํานวนที่ตองการ 

๑๑. ขอรับการสนับสนนุจากเรือนจํา ฐท.สส.  

๑๑.๑ การควบคุมผูถูกขัง/จําขัง -แจงรายละเอียด 

หมายเหตุ –กรณเีปนหนวยเรือ การแจงคําขอในขอหนึ่งขอใด ตองแจงชื่อเรือที่ตองการตอทายขอความไวดวยเสมอ 
    - ขอใดท่ีไมตองการ ไมตองเขียน 
    



ข – ๑๑ 

ผนวก ข  
ลําดับคําขอออกเรือ 

ลําดับคําขอ ความหมาย หมายเหต ุ

 คําขอออกเรือ -เปนขอความคําขึ้นตน ใชเวลาออกจากเทียบ 

๑. หมูวันที่ เวลา เดือน ป ออกเรอื ชือ่เรือในหนวย หรือ ถอนสมอ 

 ชือ่ผูบังคบัหนวย  

๒. การขอรับการสนับสนุนจาก กทส.ฐท.สส.  

๒.๑ เจาหนาที่ รับ – สง เชอืก -แจงจํานวนที่ตองการ 

๒.๒ เจาหนาที่เก็บบันไดขั้นลง -แจงจํานวนที่ตองการ 

๒.๓ เจาหนาที่ไฟฟา -แจงรายละเอียด 

๒.๔ เจาหนาที่ประปา -แจงรายละเอียด 

๒.๕ เจาหนาที่โทรศพัท -แจงรายละเอียด 

๒.๖ เจาหนาที่เก็บขยะ  -แจงจํานวนที่ตองการ 

๒.๗ ที่รบัน้ํา/พาหนะรบัน้ํามันเสีย -แจงรายละเอียด 

๒.๘ เคร่ืองมือทุนแรง  -แจงรายละเอียด 

๒.๙ เรือลากจูง -แจงจํานวนที่ตองการ 

  (เรอืลากจูงท่ี กทส.ฐท.สส.ใหการสนับสนุน) 

  -กรณีใชเรือลากจูงของ กร. ใหแจงขอรับการ 

  สนับสนุนจาก ทรภ.๑ กร.โดยตรง 

หมายเหตุ –กรณเีปนหนวยเรือ การแจงคําขอในขอหนึ่งขอใด ตองแจงชื่อเรือที่ตองการตอทายขอความไวดวยเสมอ 
    - ขอใดท่ีไมตองการ ไมตองเขียน 
 

 

 

 


