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อนุผนวก ๓ ของผนวก ข 

แบบรายงาน วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

การให้บริการรถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนล าเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ค าส าคัญ  

1. กองพันสำรวัตรทหำรเรือท่ี ๒ กรม สห.ทร. เป็นหน่วยขึ้นสมทบของ ฐท.สส. มีหน้ำท่ีให้เกี่ยวกับกำรสำรวัตร กำร
อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับกำร และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำระเบียบวินัย กำรจับกุมบุคคลท่ีอยู่ในอ ำนำจศำลทหำร 
กำรจรำจรในกิจกำรทหำร กำรพิจำรณำอ ำนวยกำรในยำมสงครำมเกี่ยวกับทหำรพลัดหน่วย เชลยศึก ชนชำติศัตรู และผู้ล้ีภัย 
ตลอดจนให้กำรฝึกและศึกษำวิชำสำรวัตร และวิชำอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมี ผบ.พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ เป็นผู้บังคับบัญชำ
รับผิดชอบ  

 ตำมนโยบำย ผบ.ทร. ท่ีจะน ำองค์กรไปสู่กำรเป็น Professional Navy และตำมวิสัยทัศน์ของ ผบ.ฐท.สส. ก ำหนดว่ำจะเป็น
องค์กรช้ันน ำด้ำนกำรฐำนทัพและท่ำเรือในภูมิภำค ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรท่ีทันสมัย กทส.ฐท.สส. จึงก ำหนดนโยบำยท่ีจะ
พัฒนำกำรบริกำรท่ำเรือท่ีเป็นเลิศเพื่อรองรับนโยบำย ผบ.ทร. และรองรับวิสัยทัศน์ ผบ.ฐท.สส. ดังกล่ำว  

สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะเร่ิมการปรับปรุง/พัฒนา 

เมื่อประมำณ ปี 2540 พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ยังไม่ได้จัดต้ังหมวดรถน ำขบวนขึ้น ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีมีอุปสรรค เจ้ำหน้ำท่ี
ไม่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในหน้ำท่ี ผบ.พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ได้ด ำริให้จัดต้ังหมวดรถน ำขบวน ภำยในกองพัน  เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีให้
เรียบร้อย นับต้ังแต่ได้จัดหมวดรถน ำขบวนมำ เกือบ ๒๐ ปี ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีส ำเร็จ รวดเร็ว ปลอดภัย  
 สภำพกำรปฏิบัติงำนเดิม กำรบรรจุก ำลังพลท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีในหมวดรถน ำขบวน นั้น มีลักษณะสับเปล่ียนหน้ำท่ีให้กับ
แต่ละกองร้อยเดือนเว้นเดือน โดยไม่มีกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในรถน ำขบวน ท ำให้ก ำลังพลขำดควำมรู้ควำมช ำนำญ
ในกำรปฏิบัติ จึงเกิดข้อผิดพลำดและควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร  

- ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยที่ขอรับบริกำร ท ำให้เวลำนัดหมำยไม่ตรงกัน ท ำงำนตำมตัวหนังสือ      
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 มีกำรน ำระบบกำรจัดกำรบริหำรจัดกำร ก ำลังพลในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ต้ังแต่ 
ปี ๒๕๔๐   
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มือการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรล ำเลียงอมภัณฑ์ของ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ  ฐำนทัพเรือสัตหีบ 
 ๑.๒ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ก ำลังพล ข้ำรำชกำร ทหำรและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.๓ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรล ำเลียงอมภัณฑ์ของ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน 
 ๑.๔ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย ผบ.ทร. ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ และแผนยุทธศำสตร์ กองทัพเรือ ด้ำนบริหำรจัดกำร 
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ให้หน่วยต่ำง ๆ ด ำเนินกำรท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work flow) และคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work 
manual) 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์  
 - อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุกับก ำลังพลท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นศูนย์ 
  - อัตรำควำมพึงพอใจขอสนับสนุนรถยนต์ฉุกเฉินน ำขบวนฯ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  - หน่วยที่ขอรับบริกำรสนับสนุนรถยนต์ฉุกเฉินน ำขบวนฯ  ได้รับบริกำรครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว พอใจ และ ปลอดภัย  
 - ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรท่ำเรือได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ   
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มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 
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วันที่บังคับใช้  หน้า         5    ของ     21     หน้า  

 

2. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา flow chart ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติ 
กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 
 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนด

ที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

1  
 
 
 

ประสำนกำร 
ปฏิบัติเบ้ืองต้น 

  ฐท.สส. 

2   ประสำนกำร 
ปฏิบัติเบ้ืองต้น 

1 วัน  นยก.
พัน.สห.ทร.ท่ี 

๒ ฯ 

3   แจ้งส่วนท่ี 
เกี่ยวข้องทรำบ 

1 วัน  นยฝ.พัน 
สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ 

4  
 
 
 

จัดก ำลังพล 
ปฏิบัติงำน 

1 - 2  ชม.  หมวดรถน ำ 
จัดก ำลังพล 

5  
        
 

จัดท ำแผนกำร
เดินทำง 

 1 วัน   (หน.ชุด รถ
น ำ) 

6  
 
           

 1 – 2 ชม.   (หน.ชุด รถ
น ำ) 

7  ปฏิบัติตำมภำรกิจ 
 
 

 

ขึ้นอยู่กับ
ภำรกิจ 

  (หน.ชุด รถ
น ำ) 

 

 A หน่วยต่ำงๆ ขอรับกำรสนับสนุน 
พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ  

 

ฐท.สส..ส่ังกำรพัน สห.ทร.ท่ี ๒
ฯ 

พัน สห.ทรท่ี ๒ ฯ .จัด จนท.
รักษำควำมปลอดภัย (กำรน ำ
ขบวน) 

ส ำรวจเส้นทำงและจัดท ำแผน 

 ประชุมเตรียมกำรเพื่อจัดท ำ
แผน 

ประชุมช้ีแจงกำรปฏิบัติให้ 
จนท.รปภ.ให้รับทรำบ 

 

ปฏิบติัตามแผน 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนด

ที่ส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

8  ภำรกิจส ำเร็จ 1-2 ชม.  (หน.ชุด รถ
น ำ) 

9  
 
 
 
 

สรุปผลกำรปฏิบัติ 
ปัญหำ ข้อขัดข้อง

ในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี 

3 ชม.  (หน.ชุดรถน ำ) 
  

10  
 
 
 
 
 

รำยงำนผล 
 

1 วัน  นยฝ.
พัน.สห.ทร.ท่ี 

๒ ฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เอกกสารฉบับน้ีเป็นของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต      

เสร็จส้ินกำรปฏิบัติภำรกิจ 

ประชุมสรุปผลกำร
ปฏิบัติงำน 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติ 
อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะให้ ฐท.สส..
รับทรำบ 
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       คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า         7    ของ     21   หน้า  

 
3.การจัดโครงสร้าง กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของรถน าขบวนเพื่อสนับสนุนภารกจิของ ฐท.สส.. (Serving the fleet 24 hr. 
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       หน่วยขอรับบริการ 

    ศปก.ฐท.สส. 

        พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ 
          (ยก.พัน ฯ) 

   ยก.ฐท.สส. 
(ผู้รับมอบอ้านาจ
ส่ังใช้รถน้าขบวน) 

หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการ    
ปฏิบัติหน้าท่ี 

       เสร็จส้ินภารกิจ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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      คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง กระบวนการรถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 
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๓.๑ ขอบเขต การน าขบวนล าเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ 
   ๓.๑.๑ เริ่มต้น หน่วยผู้ขอใช้รถ (หน่วยเรือ/สพ.ทร.) โทรประสำนกำรขอใช้รถน ำขบวนกับเจ้ำหน้ำท่ีของกองพันโดย
ผ่ำน ยก.พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯท่ีเบอร์ 75030 เพื่อแจ้งกำรขอใช้รถ  วันเวลำในกำรล ำเลียง เวลำและสถำนท่ีกำรนัดหมำย
พร้อมท้ังช่ือเจ้ำหน้ำท่ีประสำนกำรติดต่อ พร้อมเบอร์โทรเพื่อใช้ในกำรติดต่อ 

  ๓.๑.๒ หมวดขนส่ง พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ฯ พิจำรณำจัดรถให้เหมำะสมกับภำรกิจ ส่วนรถน ำขบวนของ สห.ทร. ผู้ขอใช้จะ
ประสำนโดยตรงท่ี ยก.พัน.สห.ทร. เบอร์โทร 75030 เพื่อให้หน่วยรับงำนลงสมุด จัดรถพร้อมพลขับไว้รองำนอนุมัติ แต่ถ้ำหำกไม่มี
รถหรือรถไม่พอ ก็จะประสำนขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยข้ำงเคียง หรือ กรม สห.ทร. เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
ล ำเลียง เมื่อเรื่องผ่ำนกำรอนุมัติจำก ฐท.สส. แล้วจะสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้ทันที ซึ่งกำรจัดรูปขบวนล ำเลียงเป็นไปตำมหลักของ
กำรล ำเลียงสรรพำวุธ ประกอบด้วย รถน ำขบวน (จัดจำก พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ) รถบรรทุกสรรพำวุธ (จัดจำก กขส.ฐท.สส.)และ
รถดับเพลิงปิดท้ำยขบวน (จัดจำก กขส.ฯ/สพ.ทร.) โดยกำรควบคุมขบวนล ำเลียงอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ขอใช้หรือ สพ.ทร. 
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและปลอดภัยในกำรล ำเลียง สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้ส ำเร็จ 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ๔.๑ ผู้บังคับกองพันสำรวัตรทหำรเรือท่ี ๒ ฯ มหีน้ำท่ี 
  ๔.๑.๑ ปกครองบังคับบัญชำ รับผิดชอบกำรบริหำร ก ำหนดนโยบำยของ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ  
  ๔.๑.๒ พิจำรณำ/ลงนำม ให้ควำมเห็นชอบกำรลงค ำส่ัง จัดรถยนต์และเจ้ำหน้ำท่ีไปรำชกำร    
  ๔.๑.๓ ดูแลกำรปฏิบัติงำนและกิจกำรท้ังปวงของ กองพันสำรวัตรทหำรเรือท่ี ๒ ฯ 
     ๔.๒ รองผู้บังคับกองพันสำรวัตรทหำรเรือท่ี ๒ ฯ มีหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑ รับผิดชอบโดยตรงต่อ ผบ.พันฯ ในเรื่องธุรกำร กำรก ำลังพล กำรข่ำว กำรยุทธกำร และกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
  ๔.๒.๒ เป็นหัวหน้ำนำยทหำรฝ่ำยอ ำนวยกำร และพิจำรณำกล่ันกรองงำนเอกสำรท้ังปวง รวมท้ังกำรฝึกและศึกษำใน
ควำมรับผิดชอบของกองพันฯ 
  ๔.๒.๓ ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีผู้บังคับกองพันมอบหมำยหรือส่ังกำร 
  ๔.๒.๓ ควบคุมกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำย ปกครองบังคับบัญชำ รักษำระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมและควำม
ปลอดภัย 
 ๔.๓ นำยทหำรยุทธกำร พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ  
  ๔.๓.๑  วำงแผน ประสำน ควบคุม ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดท ำแผนและโครงกำร กำรทดแทนก ำลังพล 
กำรเคล่ือนย้ำยหน่วยรวมทั้งด ำเนินกำรทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข อัตรำกำรจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วย 
  ๔.๓.๒ วำงแผน ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรฝึกหัดศึกษำของเหล่ำทหำรสำรวัตรทั้งในและต่ำงประเทศ 

  ๔.๓.๓ เสนอแนะและประสำนงำนกับหน่วยต่ำงๆ ในเรื่องกำรฝึกหัดศึกษำของหน่วยทหำรสำรวัตร และก ำลังพล
เหล่ำทหำรสำรวัตร  
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 ๔.๔ นำยทหำรกำรขนส่ง มีหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 
  ๔.๓.๑ ปกครองบังคับบัญชำ รับผิดชอบก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำร พิจำรณำค ำร้องขอ 
  ๔.๓.๒ จัดท ำแผนกำรบริกำรขนส่ง 
  ๔.๓.๓ จัดหำพัสดุ ยำนพำหนะ เช้ือเพลิง หล่อล่ืน 
 ๔.๕  หน.หมวดรถน ำขบวน 

 ๔.๕.๑.ด ำเนินกำรประสำนกำรจัดยำนพำหนะ และก ำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้ำท่ี 
 ๔.๕.๒ ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรด้ำนกำรรถน ำขบวน 
 ๔.๕.๓ ตรวจสอบพัสดุ หีบห่อ จัดท ำบัญชี สถิติ รวบรวมข้อมูลปัญหำอุปสรรค   
๓.๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๓.๒.๑ หน่วยผู้ขอออกเร่ืองขอใช้รถน าขบวน ถึง ฐท.สส. 
   เมื่อประสำนกันได้เรียบร้อยแล้ว หน่วยผู้ขอออกเรื่องขออนุมัติล ำเลียงอมภัณฑ์ และขออนุมัติใช้รถเป็นข่ำวรำชนำวี 
หรือ บันทึกข้อควำม ถึง ฐท.สส.ตำมสำยงำนธุรกำรปกติ โดยตัวเรื่องจะเข้ำท่ี ฝ่ำย ยก.ฐท.สส.พิจำรณำเสนอ เสธ ฐท.สส.อนุมัติใช้
รถและจ่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมท่ีใช้จริง รวมท้ังกำรส่ังกำรให้ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ จัดรถน ำขบวนสนับสนุนด้วย แต่ถ้ำเป็น
วันหยุดรำชกำรก็สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนได้โดยกำรประสำนผ่ำน ศปรภ.ฐท.สส. ให้ นำยทหำรเวรส่ังกำรฯ อนุมัติใช้รถไปก่อน
โดยน ำเรียน เสธ ฐท.สส.ทรำบ และให้หน่วยด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรทำงธุรกำรเมื่อเสร็จส้ินภำรกิจ ต่อไป  
 ๓.๒.๒ หน่วยผู้ขอใช้รถ ประสานการขอใช้รถน าขบวน กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ ฯ  ก่อนการปฏิบัติ 
  หน่วยผู้ขอใช้รถ (หน่วยเรือ/สพ.ทร.) โทรประสำนเจ้ำหน้ำท่ี  ยก.พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ วันเวลำในกำรล ำเลียง เวลำนัด
หมำยพร้อมสถำนท่ีและเจ้ำหน้ำท่ีประสำนกำรติดต่อ พร้อมเบอร์โทร เพื่อจะได้ง่ำยแก่กำรติดต่อสอบถำมและจะได้เตรียมกำรจัด
ยำนพำหนะพร้อมพลขับ ไว้ส ำหรับกำรล ำเลียง หำกไม่มีรถหรือมีไม่เพียงพอก็จะได้ประสำนขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยข้ำงเคียง 
หรือหน่วยเหนือคือ ขอจำก กรม สห.ทร. ต่อไป  ผู้ขอใช้ประสำนกับยก.พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ท่ี เบอร์ 75030 เพื่ อให้  สห.
จัดเตรียมรถน ำขบวนพร้อมพลขับไว้รออนุมัติส่ังกำรใช้รถต่อไป   
 ๓.๒.๓ ฐท.สส.พิจารณาอนุมัติ  
  ฐท.สส.(ยก.ฐท.สส.) พิจำรณำเสนอ เสธ ฐท.สส.อนุมัติ ล ำเลียงอมภัณฑ์ โดย ส่ังกำรให้ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ให้กำร
สนับสนุนและจ่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมจริง แต่ถ้ำเป็นวันหยุดหรือนอกเวลำรำชกำร ถ้ำมีภำรกิจเร่งด่วนท่ีจ ำเป็น ต้องปฏิบัติ ให้
นำยทหำรเวรส่ังกำรฯ (โดยประสำน เสธ ทรำบ) จะเป็นผู้อนุมัติส่ังใช้รถ  โดยกำรประสำนกำรปฏิบัติไปท่ี นำยทหำรเวร ส่ังกำร 
พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ฐท.สส. ส่ังให้ จ่ำเวรหมวดรถน ำขบวน จัดพลขับและยำนพำหนะ และเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติภำรกิจ ให้กำรสนับสนุน 
หำกก ำลังพลไม่เพียงพอก็จะใช้ก ำลังชุดเวรพร้อมในกำรปฏิบัติ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทันที 
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 ๓.๒.๔ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ ฯ รับเร่ืองอนุมัติสั่งการใช้รถ 
  พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ ฯ (ฝ่ำย ยก.พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ) รับเรื่องอนุมัติส่ังกำรใช้รถและน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมจริงตำมภำรกิจ ลง
สมุดคุมและแจ้งรื่องขอรถให้กับหมวดขนส่ง พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ และหมวดรถน ำขบวน ฯ  แต่ถ้ำเป็นกรณีเร่งด่วนในวันหยุด 
นำยทหำรเวรส่ังกำรกองพันฯ จะรับอนุมัติส่ังกำรขอใช้รถจำก นำยทหำรเวรส่ังกำร ฐท.สส. แล้วแจ้งงำนไปท่ีเวรพลขับหมวดขนส่ง
และเวรหมวดรถน ำขบวนเพื่อจัดรถให้กำรสนับสนุน โดยจะจัดพลขับจำก จ่ำเวรและเวรพร้อมในกำรปฏิบัติ แล้วรำยงำนให้ผู้บังคับ
กองพันทรำบ  
    ๓.๒.๕ หมวด ขนส่ง พัน.สห.ทร.ที่ ๒ ฯ  รับค าสั่งขอใช้รถจาก ยก.พัน.สห.ทร.ที่ ๒ ฯ 
  ฝ่ำยกำรเคล่ือนย้ำย ฯ รับงำนจำก ยก.พัน.สห.ทร.ที่ ๒ ฯ ลงสมุดจัดรถ แล้วแจ้งอนุมัติ ฐท.สส. ส่ังกำรใช้รถ ในกำร
ล ำเลียงอมภัณฑ์ ให้กับหมวดขนส่ง กองพัน. (ซึ่งได้ประสำนกำรจัดรถและพลขับไว้แล้ว ให้สำมำรถปฏิบัติกำรล ำเลียงได้ทันที ตำม
ภำรกิจ 
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ปัญหาข้อขัดข้องและหนทางแก้ไข 
         ๑. กำรแก้ไขกำรขำด  สป.๓ ให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ี  ด ำเนินกำรประสำน ให้มีเจ้ำหน้ำท่ีหรือ ผู้แทนท่ีสำมำรถให้กำร
สนับสนุน  สป.๓ ได้ตลอดเวลำ 

๑.๑  ให้ผู้บังคับบัญชำแจ้งให้พลขับ  เตรียมกำร เรื่อง สป.๓ไ ว้ล่วงหน้ำโดยเร็วที่สุดเท่ำท่ีจะท ำได้ 
         ๒. ในกรณี ท่ีไม่มีก ำหนดกำร และเวลำท่ีแน่นอน ให้หัวหน้ำชุดเน้นย้ ำผู้รับผิดชอบและจัดพลขับ และรถฉุกเฉินน ำขบวน
ให้พร้อมปฎิบัติได้ตลอดเวลำ 
         ๓.ห้ำมน ำถังน้ ำมันอะไหล่ใส่ ท้ำยรถฉุกเฉินน ำขบวนเด็ดขำด หำกไม่มีค ำส่ังผู้บังคับบัญชำ ท้ังนี้เพื่อควำมปลอดภัย 
         ๔. กรณีน ำขบวนผ่ำนฝูง สัตว์เล้ียง  หัวหน้ำชุด  ต้องงดใช้ไซเรนหรือไมโครโฟน 
   ๕. กรณี ท่ีจะต้องน ำขบวน แซงรถบรรทุกใหญ่ รถพ่วง หัวหน้ำชุดต้องใช้สัญญำณเตือนเพื่อให้รถบรรทุก        ชิดซ้ำย
อำจ  จะใช้ไมโครโฟนประกอบด้วยตำมดุจพินิจ  ถ้ำรถบรรทุก ยังไม่หลบให้หัวหน้ำชุดใช้สัญญำณไซเรนและ น ำขบวนแซงทำงช่อง
ซ้ำยหรือขวำผ่ำนไปได้ โดยจะต้องเปิดไซเรน  ไปตลอดจนขบวนผ่ำนไปท้ังหมด  ในกรณีนี้  จะต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ  
ถ้ำไม่จ ำเป็นไม่ควรน ำขบวนแซงทำงช่องทำงด้ำนซ้ำย 
         ๖. กรณีขบวนต้องเดินทำงต่ำงจังหวัด  หรือเส้นทำงท่ี   หัวหน้ำชุดและเจ้ำหน้ำประจ ำรถ ไม่ช ำนำญเส้นทำง หัวหน้ำชุด 
จะต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ  เพรำะเส้นทำงอำจจะเป็นหลุมเป็นบ่อ   ท ำให้รถยนต์ฉุกเฉินน ำขบวนได้รับอุบัติเหตุได้ 
          ๘.  ห้ำมใช้วิทยุติดต่อกับสถำนีวิทยุ ในขณะเปิดไซเรนยกเว้น ในกรณี จ ำเป็นโดยค ำนึงถึงเสียงไซเรนท่ีจะแทรกไปในวิทยุ
ด้วย  
  บทเรียนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
        ๑.  หัวหน้ำชุด  เมื่อน ำขบวนผ่ำนเส้นทำง  ท่ีมีส่ิงกีดขวำงกำรจรำจร  เช่น  กิ่งไม้  หลุม  หิน  มีอุบัติเหตุรถชนกันหรือผิว
ถนนมีน้ ำมันหก   กำรเผำหญ้ำริมทำง  ท ำให้เกิดหมอกทัศนวิสัยเลว  หัวหน้ำชุดจะต้องแจ้งให้รถ  ท่ีเดินทำงมำในขบวน  ทรำบ
ด้วยเพื่อให้ขบวน ใช้ควำมระมัดระวังและหลบหลีกส่ิงกีดขวำงนั้น 
        ๒. กำรใช้ค ำพูด ไมโครโฟนนั้น  หัวหน้ำชุดจะต้องใช้ค ำพูด ท่ีสุภำพ  เพรำะว่ำเสียงท่ีออกไปเป็นกำรพูดในท่ีสำธำรณะ 
        ๓. กำรใช้รถยนต์ฉุกเฉิน จะใช้ในภำรกิจน ำขบวนเท่ำนั้น  ยกเว้น  กรณีมีควำมจ ำเป็น เช่น ไปรับเอกสำรส ำคัญให้
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บังคับบัญชำส่ังโดยตรง 
 - กรณีไปรำชกำรต่ำงจังหวัดถ้ำจ ำเป็นต้องใช้รถยนต์ฉุกเฉินท่ีนอกเหนือจำกภำรกิจขอให้หัวหน้ำชุด  ใช้ดุลพินิจและ
ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษด้วย 
        ๔. กรณีน ำขบวน อำวุธยุทธโธปกรณ์ท่ีมีน้ ำหนักมำกๆ เช่น รถลำกปืน  รถชำนต่ ำบรรทุกAAV  หรือรถถัง  หัวหน้ำชุดควร
ค ำถึงนึง  ระยะต่อระหว่ำงรถ  ในขบวนเพรำะรถท่ีมีน้ ำหนักมำกอำจจะมีปัญหำในระยะกำรเบรก 
 ระยะต่อ   กำรขึ้นท่ีสูง  เช่น  สะพำน  หรือขึ้นเขำ  เพรำะรถท่ีมีน้ ำหนักมำกจะใช้ควำมเร็วในกำรขึ้นท่ีสูงได้ อำจท ำให้รถคันอื่น
แทรกในขบวนได้   กำรลงท่ีสูง ถ้ำน ำรถท่ีท่ีน้ ำหนักมำกรถน ำขบวนควรท้ิงระยะต่อออก ไปเพรำะเน้นกำรลดอุบัติเหตุกรณีท่ีเบรค 
ไม่ทัน 
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 ๕. กำรน ำขบวน รถบรรทุกยุทโธปกรณ์ท่ีมีควำมส ำคัญมำก ๆ หรือรำคำแพง ๆ มีกำรจัดรถยนต์ฉุกเฉิน จ ำนวน  ๒  คัน  
กรณีหัวหน้ำชุดรถยนต์ฉุกเฉินเปิดท้ำย ขบวนต้องระมัดระวัง  มิให้รถท่ีแซงมำแทรกเข้ำในขบวนเป็นอันขำด      
        ๖. เมื่อน ำขบวนใกล้ถึงสะพำนทำงโค้ง  ทำงลำดชัน  หรือทำงแยกซึ่งไม่สำมำรถมองเห็นรถท่ีวิ่งสวนทำงควรชะลอ
ควำมเร็ว  แล้วเปิดไซเรนยำวเพื่อป้องกันอันตรำยจำกรถ  ท่ีแล่นสวนทำงมำหรือ  กรณีท่ีรถสวนทำง 
        ๗. กรณีท่ีขบวนผ่ำนสถำนท่ีรำชกำร  ท่ีมีช่องทำงเข้ำออก  กำรจรำจรหนำแน่นหัวหน้ำควรใช้สัญญำณไซเรนแจ้งเตือน  
เช่น โรงเรียน  หน่วยทหำร ถ้ำเป็นโรงพยำบำลไม่ควรใช้ไซเรน แต่อำจใช้เสียงแตรรถ แทน  แจ้งเตือนหรือใช้ไมโครโฟนพูดแทน  
เพรำะอำจจะมีรถจำกสถำนท่ีรำชกำร วิ่งสวนออกมำอย่ำงกะทันหันได้ 
        ๘. กรณีเดินทำงไกลขบวน มีควำมยำวหัวหน้ำชุดควรประสำนในเรื่อง  จุดพักรถ  และพิจำรณำกำรจอดรถจุดพักรถด้วย  
เช่น  ถ้ำพื้นท่ีแคบอำจจะใหัรถในขบวนต้ังเป็น ๒ หรือ ๓ ก็ได้ รวมถึงระยะเวลำในกำรจอดพักรถและจุดพักระยะต่อไปด้วย 
 ๙. กรณีน ำขบวนออกจำกจุดพักรถ  ถ้ำเป็นขบวนยำวหัวหน้ำชุดควรใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ  เช่น  กำรเปล่ียน
เส้นทำงเดินรถให้ประสำนกับพลขันรถในขบวนให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยด้วย 
 ๑๐. กำรน ำขบวนในเส้นทำงหลวง  หัวหน้ำชุดจะต้องสังเกต  และระมัดระวังเส้นทำงท่ีมีกำรซ่อมแซมผิวจรำจรโดยต้อง
สังเกตช่องทำงต้ังแต่ระยะไกลโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเวลำกลำงคืน 
  ๑๑. กรณีถ้ำทรำบล่วงหน้ำว่ำ  มีภำรกิจน ำขบวนควรเตรียมสปอร์ตไลท์  ส ำหรับส่องทำงในเวลำกลำงคืนไปทุกครั้ง 
        ๑๒. กำรน ำขบวนในเวลำกลำงคืนหรือระยะไกล  หัวหน้ำชุดต้องควรระมัดระวัง ไม่ให้พลขับ หลับใน  โดยอำจจะชวนคุย
เพื่อให้พลขับผ่อนคลำย   
        ๑๓. ขบวนเมื่อถึงท่ีหมำยแล้ว และจ ำเป็นต้องค้ำงคืน  หัวหน้ำชุดจะต้องก ำกับดูแล เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำรถให้อยู่ในสภำพ
เรียบร้อย 
        ๑๔. เมื่อน ำขบวนเสร็จส้ิน  ภำรกิจแล้วเมื่อรถยนต์ฉุกเฉินจะเดินทำงกลับหน่วย  หัวหน้ำชุดจะต้องปฎิบัติตำมกฏจรำจร  
ไม่ใช้สัญญำณไซเรน  และไม่ต้องเปิดไฟวับ-วำบกรณีรวมถึงกำรเดินทำงไปกับขบวนด้วย      
   เทคนิคเพิ่มเติมในการน าขบวน  การจัดรถน าขบวนอาวุธ ต่างจากรถน าบุคคลส าคัญอย่างไร 

รถน าขบวนอาวุธ 
  - ต้องรถท่ีมีควำมเร็วต่ ำได้ สมรรถณะพอใช้ ประมำณ ๔๐ กม.ต่อชม. 
  - ไม่ต้องใช้ควำมเร็วมำก ยกเว้นเดินทำงไกล ต้องใช้รถท่ีมีสภำพดี 

รถน าขบวนบุคคล 
  - ต้องรถท่ีมีควำมเร็วสูง สมรรถณะดี ใช้ควำมเร็วสูง  ยก.พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ จะเป็นผู้พิจำรณำในกำรส่ังใช้ประเภท

ของรถ ร่วมกับ หมวดขนส่ง 
 - รถน ำขบวนหนึ่งคัน(น ำขบวนอำวุธ) ประกอบ ด้วย นำยทหำรหรือ พันจ่ำ   พลขับ จ่ำวิทยุ  รถน ำขบวนบุคคล

ส ำคัญเหมือนกัน แต่จะใช้นำยทหำรหรือพันจ่ำนั้น ขึ้นอยู่กับบุคคลส ำคัญ เช่น ขบวนเช้ือพระวงศ์จะให้นำยทหำร
สัญญำบัตรเป็นหัวหน้ำรถน ำขบวน 
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     คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 
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        คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า         13     ของ     21    หน้า  

3.  ปัญหา อุปสรรครวมทั้งวิธีการบริหารจัดการ 
    (ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการด าเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา) 

- ยังไม่มีระบบกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีดีให้ท่ัวทั้งองค์กร แต่ก ำลังด ำเนินกำรถ่ำยทอดให้ท่ัวองค์กร 
- วัฒนธรรมกำรท ำงำนในเรื่องกำรบันทึกข้อผิดพลำด ข้อบกพร่อง ยังไม่สำมำรถบันทึกข้อเท็จจริงท้ังหมดได้ ท ำให้ขำด

หลักฐำนและข้อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำแก้ไขปัญหำ  
- วัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนขององค์บุคคลยังไม่กระตือรือร้นต่อกำรเรียนรู้และกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับ  
 มีระบบสร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ก ำลังพลให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ด้วยควำมช ำนำญ ลดข้อผิดพลำดและควำม
เสียหำยแก่ทำงรำชกำร ท้ังนี้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560) สถิติกำรได้รับบำดเจ็บของก ำลังพล พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ 
เกี่ยวกับกำรบริกำรรถยนต์ฉุกเฉินน ำขบวนฯ ก ำลังมีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดีขึ้น  
5. บทเรียนที่ได้รับ 
 - กำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยกำรท ำงำนท่ีชัดเจน   

- กำรจัดกำรควำมรู้จะส ำเร็จได้ต้องได้รับกำรช้ีน ำและสนับสนุนจำกผู้บริหำร และได้รับควำมร่วมมือจำกก ำลังพลทุกคน 
- กำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร เป็นข้อมูลส ำคัญท่ีสะท้อนกำรปฏิบัติงำนและ

สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
6. ปัจจัยความส าเร็จ 
 - กำรช้ีน ำและสนับสนุนของผู้บริหำร 

- กำรได้รับควำมร่วมมือร่วมใจในกำรพัฒนำงำนของก ำลังพล พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ . 
 - กำรยอมรับและปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของหน่วยผู้รับบริกำร 
7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  และรางวัลที่ได้รับ 
 7.1  กำรเผยแพร่ 
              - กำรจัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
              - กำรจัดท ำเอกสำรคู่มือ และเผยแพร่ไปยังผู้ปฏิบัติของ พัน.สห.ทร.ท่ี ๒ ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต       



14 
 

      คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า         14     ของ     21    หน้า  

 
การจัดรูปขบวนล าเลียงอมภัณฑ์ 

 

                
 

แผนที่เส้นทางล าเลียง จาก คลังอมภัณฑ์ กรม สพ.ทร.ถึงท่าเรือแหลมเทียน(ชั้นความลับ) 

            
 
 
    เอกสารฉบบันีเ้ป็นของกองพนัสารวตัรทหารเรือท่ี ๒ กรมสารวตัรทหารเรือ  ห้ามน าไปใช้ภายนอกหรือท าซ า้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต  
 



15 
 

    คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า         15     ของ     21    หน้า  

 
    ระยะทางทั้งหมดโดยประมาณ 13.5 กม. 
   - จำกคลังอมภัณฑ์ 2 ถึงแยกเตำถ่ำน ใช้เส้นทำงภำยใน 6.5 กม. ระยะเวลำโดยประมำณ 10 นำที 
   - ถึงแยกบ้ำนเตำถ่ำนเล้ียวขวำขึ้นสุขุมวิท (ทำงหลวงหมำยเลข 3) 4 กม.ถึงแยกประตูใหญ่ นย. ระยะเวลำโดยประมำณ 
6 นำที 
   -ถึงแยกประตูใหญ่ นย. เล้ียวขวำ ใช้เส้นทำงภำยใน นย. 1.5 กม. ถึงแยกสนำมโดด ระยะเวลำโดยประมำณ 3 นำที 
 -ถึงแยกสนำมโดดเล้ียวซ้ำย วิ่งเส้นทำงภำยใน ฐท.สส. 3 กม. ผ่ำนวงเวียน  ฐท.สส. ตรงไป 1.5 กม. ถึงท่ำเทียบเรือ
แหลมเทียน ระยะเวลำโดยประมำณ 6 นำที รวมเวลำประมำณ ๒๕ นำที 
     * หมายเหตุ    - ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรบนท้องถนน  เส้นทางกลับใช้เส้นทางเดิม 
 

แผนที่เส้นทางล าเลียง จาก คลังอมภัณฑ์ กรม สพ.ทร.ถึงท่าเรือจุกเสม็ด 

                
 
 ระยะทางทั้งหมดโดยประมาณ 30 กม. 
     - จำกคลังอมภัณฑ์ 2 ใช้เส้นทำงภำยใน 7 กม. ถึงแยกเจ/ประตูใหญ่ สพ.ทร. ระยะเวลำโดยประมำณ 10 นำที 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  



16 
 

    คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า         16     ของ     21    หน้า  

 
- ถึงแยกเจ/ประตูใหญ่ สพ.ทร. ตัดถนนสุขุมวิท ขึ้นถนน 332 ตรงไป  10.5 กม.ถึงแยกเกษมพล ระยะเวลำโดยประมำณ 15 นำที 
     - ถึงแยกเกษมพลเล้ียวขวำ ขึ้นถนน 331  ตรงไป 4 กม. ถึงแยก กม 10 ระยะเวลำโดยประมำณ 5 นำที 
รายงานผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 

            
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  



17 
 

      คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า        17     ของ     21    หน้า  

 

         
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  



18 
 

      คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า        18     ของ     21    หน้า  

 
  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  



19 
 

      คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า        19     ของ     21    หน้า  

 
  
        

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  



20 
 

      คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า        20     ของ     21    หน้า  

 
           แบบฟอร์มตรวจสอบการปรนนิบัติรถยนต์น าขบวน 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  



21 
 

      คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ 

รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เรื่อง  กระบวนการ รถยนต์ฉุกเฉินน าขบวนอาวุธ 

เอกสารเลขที่  แก้ไขครั้งที่                         ฉบับที่  

วันที่บังคับใช้  หน้า        21     ของ     21    หน้า  

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นของกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  


