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แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

การล าเลียงอมภัณฑ์ 

ความส าคัญ  

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ (กขส.ฐท.สส.) เป็นหน่วยขึ้นตรง ฐท.สส. มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ขนส่งทางบกและทางน้ า การซ่อมบ ารุงยานพาหนะทางบก และสนับสนุนการดับเพลิงให้กับหน่วยต่างๆ ใน
พ้ืนที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 ตามนโยบาย ผบ.ทร. ที่จะน าองค์กรไปสู่การเป็น Professional Navy และตามวิสัยทัศน์ของ ผบ.ฐท.สส. 
ก าหนดว่าจะ “เป็นองค์กรชั้นน าด้านการฐานทัพและท่าเรือในภูมิภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัย” 
กขส.ฐท.สส. จึงต้องมีความพร้อมในการให้บริการสนับสนุนฐานทัพตลอดเวลา โดยการจัดก าลังพลชุดพร้อมใน
การปฏิบัติของทุกหน่วย และได้พิจารณาก าหนดแนวทางที่จะพัฒนาการให้บริการขนส่งแก่หน่วยต่างๆ         
ให้เกิดความ รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถให้บริการขนส่งได้ตรงตามภารกิจ แก่หน่วยในพ้ืนที่รับผิดชอบ           
ของศูนย์บริการรถยนต์ชั้นที่ ๒ (ฐท.สส.) เพ่ือรองรับนโยบาย ผบ.ทร. และรองรับวิสัยทัศน์ ผบ.ฐท.สส. ดังกล่าว 
กขส.ฐท.สส. จึงก าหนดแนวทางเพ่ือมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการขนส่งแก่หน่วยต่างๆในพ้ืนที่โดยเฉพาะภารกิจ
หลักในการสนับสนุนฐานทัพ ด้านการล าเลียงอมภัณฑ์ ให้กับหน่วยเรือ โดยใช้หลัก “การประสานกันก่อน” 
เป็นการปฏิบัติเพ่ือให้ทุกส่วนได้เตรียมการในทุกๆด้าน เมื่อได้ข้อสรุปการปฏิบัติตรงกันแล้วค่อยให้ผู้ขอใช้ไป
ด าเนินการออกเรื่องขอใช้รถตามสายงานต่อไป 

 สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะมีการใช้แนวทางการปฏิบัติ  

การปฏิบัติแบบเดิมเมื่อหน่วยเรือ มีความต้องการที่จะล าเลียงอมภัณฑ์จากคลังสรรพาวุธมาส่งยังเรือ 
หรือต้องการที่จะล าเลียงอมภัณฑ์ที่เสร็จจากการปฏิบัติภารกิจแล้วน ามาเก็บไว้ที่คลังสรรพาวุธ ทร.ทุ่งโปรง 
หน่วยก็จะออกข่าวขอรับการสนับสนุน การล าเลียงอมภัณฑ์ จากหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยการสั่งการในข่าว
ว่าให้หน่วยใดสนับสนุนอะไรบ้าง ตัวอย่าง เช่น ข่าวจาก เรือหลวงนเรศวร ถึงผู้รับปฏิบัติ กฟก.๒ กร. แล้ว 
กฟก.๒ กร.ออกข่าวขอรับการสนับสนุนการล าเลียงจาก ฐทสส. เพ่ือ ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะเพ่ือ
ล าเลียงอมภัณฑ์ ใน ๑๗ ก.ย.๕๘ ดังนี้   

๑. พัน สห.ทร.ที่ ๒ ขอรับการสนับสนุนรถน าขบวน  จ านวน ๑ คัน ก าหนดพร้อมที่ รล.นเรศวร     
เวลา ๑๑๐๐ 

๒. ฐท.สส.(กขส.ฐท.สส.)  
 ๒.๑ ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่ จ านวน ๑ คัน ก าหนดพร้อมที่ รล.นเรศวร        

เวลา ๑๑๐๐ 
 ๒.๒ ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจ านวน ๑ คัน  ก าหนดพร้อมที่ กคส.สพ.ทร. เวลา ๑๑๐๐ 
รายละเอียดการปฏิบัติการล าเลียงอมภัณฑ์ประสาน ร.อ.สาชล ห่วงนิกาล ตป.รล.นเรศวร            

โทร.๐๘๙-๔๔๐-๔๔๔๕  
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ตัวอย่างข่าวขอรับการสนับสนุนการล าเลียงอมภัณฑ์ 
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ซึ่งในการปฏิบัติ ถ้าเกิดหน่วยผู้ให้บริการยานพาหนะ กขส.ฐท.สส. ติดภารกิจอ่ืนที่จ าเป็นหรือส าคัญ
มากกว่าไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ หรือมียานพาหนะมีไม่เพียงพอให้บริการ จนไม่สามารถให้การสนับสนุน
ได้ ในวัน เวลา ดังกล่าว ก็มีความจ าเป็นต้องยกเลิกภารกิจ หรือเลื่อน การสนับสนุนการล าเลียงออกไป        
ท าให้ภารกิจของหน่วยเรือไม่ต่อเนื่อง หรือเสียภารกิจ  เนื่องจากไม่มีการประสานการปฏิบัติก่อนการ
ด าเนินการ  เช่น ตามสถิติการขอใช้รถล าเลียงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

 
สถิติการขอใช้รถล าเลียงอมภัณฑ์ 

๑.ในปี งป.๕๘ หน่วยเรือขอรับการสนับสนุนการล าเลียงอมภัณฑ์ จ านวน ๑๓๙ ครั้ง งดการล าเลียง  
๑ ครั้ง ใน ๑๗ ก.ย.๕๘ เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ 

๒.ในปี งป.๕๙ หน่วยเรือขอรับการสนับสนุนการล าเลียงอมภัณฑ์ จ านวน ๑๕๒ ครั้ง งดการล าเลียง  
๔ ครั้ง ใน ๕,๖ ต.ค.๕๘ ใน ๓๑ มี.ค.๕๙ และ ใน ๒๗ พ.ค.๕๙ เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ 
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ข่าวยกเลิกการล าเลียงอมภัณฑ์ 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 มีการประสานงานกันก่อนระหว่างผู้ของใช้รถในการล าเลียงอมภัณฑ์ กับเจ้าหน้าที่การเคลื่อนย้าย 
กขส.ฐท.สส.ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน ทร. ๗๒๐๕๐  หรือ เบอร์มือถือ โทร.๐๘๗-๑๕๒-๖๙๔๙ 
และประสานรถน าจาก สห.ทร.(พัน สห.ทร.ที่ ๒ ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน ทร. ๗๕๐๗๙ ) ซึ่ง กขส.ฐท.สส.ได้ออก
หนังสือเวียนแจ้ง หน่วยขึ้นตรง ฐท.สส. และหน่วยในพ้ืนที่สัตหีบทราบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้ว โดยการติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเคลื่อนย้าย กขส.ฐท.สส. นั้น ให้ผู้ขอแจ้งรายละเอียดภารกิจการขอใช้รถ โดย
บอกประเภทรถที่ต้องการใช้ในการล าเลียง จ านวนคัน วันเวลาสถานที่นัดหมาย ชื่อพร้อมเบอร์โทรเจ้าหน้าที่
ประสานการติดต่อ โดยในขั้นตอนนี้ หาก กขส.ฐท.สส. มีภารกิจที่ส าคัญไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ หรือรถมี
ไม่เพียงพอ หากหน่วยมีความจ าเป็นที่จะต้องล าเลียงอมภัณฑ์ในห้วงเวลาดังกล่าว ก็จะประสานขอรับการ
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สนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง หรือขอจากหน่วยเหนือให้ ตามล าดับต่อไป หรือหากประสานกันแล้ว สามารถ
เลื่อนภารกิจการล าเลียงออกไปโดยที่หน่วยผู้ขอไม่เสียภารกิจ ก็สามารถเลื่อนได้ โดยเมื่อได้ประสานการปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้ว หน่วยผู้ขอใช้ก็จะไปด าเนินการออกข่าวขอรับการสนับสนุนการล าเลียงอมภัณฑ์ ตามสายงาน
ก่อนการปฏิบัติต่อไป และหน่วยผู้ให้การสนับสนุน กขส.ฐท.สส.ก็จะด าเนินการจัดรถพร้อมพลขับไว้รอ พร้อม
ทั้งเตรียมยานพาหนะ ให้พร้อมกับภารกิจการล าเลียงอมภัณฑ์ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเรื่องอนุมัติสั่งการ 
   
 

เอกสารแจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์ประสานการติดต่อ 
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ผังกระบวนการล าเลียงอมภัณฑ์ Best Practices 
 

 
 

๑.วัตถุประสงคข์องวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 เพ่ือให้มีการประสานกันก่อนการปฏิบัติ ระหว่างผู้ขอใช้รถในการล าเลียงอมภัณฑ์ คือหน่วยเรือ กับผู้
ให้บริการรถในการล าเลียง คือ กขส.ฐท.สส. เพื่อที่จะได้ให้แต่ละส่วนมีการเตรียมการในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
หากไม่มีรถสนับสนุน หน่วยผู้ขอใช้ยืนยันภารกิจจะต้องล าเลียงในห้วงวันเวลาดังกล่าว หน่วยผู้ให้บริการรถ 
กขส.ฐท.สส.ก็จะขอรับการสนับสนุนรถจากหน่วยข้างเคียงให้ หรือขอหน่วยเหนือ คือ ขส.ทร.ต่อไป เมื่อทราบ
ภารกิจและความต้องการในการล าเลียงแล้ว ก็จะได้จัดเตรียมรถ เตรียมคน ให้พร้อมปฏิบัติงานทันทีเมื่ออนุมัติ
สั่งการ ท าให้การท างานในการให้บริการขนส่งเป็นระบบ มีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจน การปฏิบัติงานส าเร็จ 
ถูกต้อง ตรงกันกับความต้องการของผู้ใช้ การล าเลียงปลอดภัยทุกครั้ง และยังสามารถน าแนวทางวิธีปฏิบัตินี้ไป
ใช้กับการบริการขนส่ง อื่นๆ ให้กับหน่วยในพ้ืนที่ที่ขอใช้บริการได้ด้วย เป็นการลดขั้นตอนทางธุรการ ท าให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว การให้บริการตามเป้าหมาย การล าเลียงปลอดภัยทุกครั้ง 
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รูปขบวนล าเลียงอมภัณฑ์ 
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เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  - ความส าเร็จในการขอใช้บริการล าเลียงอมภัณฑ์ได้ตามภารกิจ  
  - อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  - การให้บริการขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย 
 - ความส าเร็จในการล าเลียง ปลอดภัยทุกครั้ง   
 
 

๒. Work Flow ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ การล าเลียงอมภัณฑ์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 ขั้นที่ 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
หมายพร้อมสถานที่และเจ้าหน้าที่ประสานการติดต่อ 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  
  ขั้นที่ ๒ การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ จะพิจารณาจัดรถให้เหมาะสมกับภารกิจ 
   โดยการประสานการใช้ยานพาหนะไปที่ จนท.จัดรถของหมวดรถยนต์บรรทุก 72044และ 
จนท.จัดรถของหมวดดับเพลิง ที่เบอร์ 72045  เพ่ือรับงานลงสมุดและจัดรถพร้อมพลขับไว้รออนุมัติ จาก ฐท.
สส. ให้พร้อมส าหรับปฏิบัติงานได้ทันที แต่ถ้ามีรถไม่เพียงพอสนับสนุนก็จะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยข้างเคียงตามล าดับชั้นไปจนถึง ศูนย์บริการรถชั้นที่ ๑ ขส.ทร. ต่อไป 
  ขั้นที ่๓ หน่วยผู้ขอออกเรื่องขอใช้รถ ถึง ฐท.สส. 
    เมื่อประสานกันได้เรียบร้อยแล้ว หน่วยผู้ขอออกเรื่องขออนุมัติล าเลียงอมภัณฑ์ และขออนุมัติ
ใช้รถเป็นข่าวราชนาวี หรือ บันทึกข้อความ ถึง ฐท.สส.ตามสายงานธุรการปกติ โดยตัวเรื่องจะเข้าที่ ฝ่าย 
ยก.ฐท.สส.พิจารณาเสนอ เสธ ฐท.สส.อนุมัติใช้รถและจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงตามที่ ใช้จริง รวมทั้งการสั่งการให้ 
สห.ทร.จัดรถน าขบวนสนับสนุนด้วย แต่ถ้าเป็นวันหยุดราชการก็สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยการประสาน
ผ่าน ศปรภ.ฐท.สส. ให้ นายทหารเวรสั่งการฯ อนุมัติใช้รถไปก่อนโดยน าเรียน เสธ ฐท.สส.ทราบ และให้หน่วย
ด าเนินการด้านเอกสารทางธุรการเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ต่อไป  
  ขั้นที่ 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 
  ขั้นที่ ๕ กขส.ฐท.สส.รับเรื่องอนุมัติสั่งการใช้รถ 
    กขส.ฯ (ฝ่ายธุรการ) รับเรื่องอนุมัติสั่งการใช้รถและน้ ามันเชื้อเพลิงตามจริงตามภารกิจ ลง
สมุดคุมและส่งเรื่องขอรถให้กับการเคลื่อนย้าย ฯ แต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนในวันหยุด นายทหารเวร กขส.ฯ จะรับ
อนุมัติสั่งการขอใช้รถจาก นายทหารเวรสั่งการ ฐท.สส. แล้วแจ้งงานไปที่เวรพลขับหมวดรถยนต์บรรทุกและเวร
หมวดดับเพลิงเพ่ือจัดรถให้การสนับสนุน โดยจะจัดพลขับจาก จ่าเวรและเวรพร้อมในการปฏิบัติ 
 ขั้นที่ ๖ การเคลื่อนย้าย กขส.ฯ รับงานขอใช้รถจาก ธุรการ 
   ฝ่ายการเคลื่อนย้าย ฯ รับงานจาก ฝ่ายธุรการฯ ลงสมุดจัดรถ แล้วแจ้งอนุมัติ ฐท.สส. สั่งการ
ใช้รถ ในการล าเลียงอมภัณฑ์ ให้กับแผนกรถยนต์ (หมวดรถยนต์บรรทุกและหมวดดับเพลิง)ซึ่งได้ประสานการ
จัดรถและพลขับไว้แล้ว ให้สามารถปฏิบัติการล าเลียงได้ทันที ตามภารกิจ 
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  ขั้นที่ ๗ จ่ายงานให้กับ แผนกรถยนต์ โดยผ่านหมวดรถยนต์บรรทุกและหมวดดับเพลิง 
   ฝ่ายการเคลื่อนย้าย ฯ แจ้งการอนุมัติล าเลียงให้กับหมวดรถยนต์บรรทุกและหมวดดับเพลิง
ทราบ พร้อมปฏิบัติได้ทันทีตามเวลานัดหมาย ที่ได้ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว การปฏิบัติในวันหยุดกรณีเร่งด่วน 
จัดก าลังพลจากเวรพลขับและเวรพร้อมขับรถ โดยการสั่งการของ นายทหารเวรสั่งการ ฐท.สส. ผ่านนายทหาร
เวร กองขนส่ง ฯ  ซึ่งการปฏิบัติในขบวนล าเลียงมี นายทหาร สพ.หรือนายทหารของหน่วยผู้ขอเป็นผู้ควบคุม
ขบวน รูปขบวนในการล าเลียงจัดตามตามหลักปฏิบัติ ฯ ประกอบด้วย รถคันแรก เป็นรถ สห.น าขบวน ต่อมา
จะเป็นรถบรรทุกท่ีใช้ในขบวนจัดจาก กขส.ฐท.สส. จ านวนคันขึ้นอยู่กับภาระกิจและคันสุดท้ายเป็นรถดับเพลิง 
จัดจาก กขส.ฐท.สส.หรือ สพ.ทร. เพื่อเป็นรถคอยช่วยเหลือดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุระเบิดในขบวนล าเลียง การเว้น
ระยะต่อระหว่างคันและการสั่งการต่างๆเป็นหน้าที่ของนายทหารควบคุมขบวนในการปฏิบัติ 
 
 

การจัดรูปขบวนการล าเลียงอมภัณฑ์ 
 
 
 

 

 
 
 
 
   
 
                     
 
                                              
 
 ขั้นที่ ๘ ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วด าเนินการผลักใช้ทางธุรการ 
         เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น หน่วยต่างๆด าเนินการรายงานและผลักใช้ทางธุรการตามภารกิจ 
พร้อมแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาปรับปรุงการ
ให้บริการ ของหน่วย ต่อไป 
 
 

รถน า สห.ทร. ประสานการรถน า สห.ทร. ประสานการ
ปฏิบัติกบั สห. ปฏิบัติกบั สห. ๗๕๐๗๙๗๕๐๗๙   

รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดใหญ่   
กขส.ฐท.สสกขส.ฐท.สส ๗๒๐๕๐ 

รถดับเพลิงรถดับเพลิง 
 สพ.ทร./กขส.ฐท.สส.สพ.ทร./กขส.ฐท.สส. 
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๓.  ปัญหา อุปสรรครวมทั้งวิธีการบริหารจัดการ 

- การประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติไปสู่กลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุม 
- การใช้ระบบสื่อสารของหน่วยงานราชการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
- วัฒนะธรรมทหารมีการปกครองตามชั้นยศมีผลต่อการประสานงาน 
- ข้อจ ากัดด้านก าลังพล และยุทโธปกรณ์ 

 
  

๔.  ประโยชน์ที่ได้รับ  
 มีการประสานงานกันก่อนการปฏิบัติ ท าให้ทุกฝ่ายได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีการสั่งการ และสามารถที่จะน าแนวทางการปฏิบัตินี้ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานปกติ
ของทุกบริการขนส่ง ของหน่วยงาน คือ ให้มีการประสานการปฏิบัติก่อน การด าเนินการขอใช้รถ 
 
 
๕. บทเรียนที่ได้รับ 
  -เมื่อมีการประสานก่อนการปฏิบัติ ถ้าเกิดปัญหา ก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขได้ ท าให้ไม่
เสียภารกิจในการล าเลียง 

- ทุกส่วนจะได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีสั่งการ 
- การรับฟังความคิดเห็นและการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ เป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนการ

ปฏิบัติงานและสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
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6. ปัจจัยความส าเร็จ 
 - การชี้น าและสนับสนุนของผู้บริหาร 

- การประสานกันของเจ้าหน้าที่ 
 - การติดต่อสื่อสาร และการเครื่องมือสื่อสาร  
 
  
7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ   
 การออกหนังสือเวียนเพ่ือให้หน่วยผู้ใช้บริการขนส่ง ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการเผยแพร่
แนวทางและวิธีปฏิบัติทาง website  
  
 
8.  ภาคผนวก  

 - ตัวอย่างข่าวราชนาวีขอรับการสนับสนุนล าเลียงอมภัณฑ์ 

- ตัวอย่างข่าวราชนาวีขอยกเลิกการล าเลียงอมภัณฑ์ 

 - แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
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