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คํานํา
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยกองวิ ศ วกรรมการแพทย เป น องค ก รหลั ก ในการทํ า หน า ที่
ควบคุมดูแลระบบสื่อสารทางวิทยุคมนาคมของกระทรวงสาธารณสุข ใหเปนไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการพิจารณานําเสนอขอขยายขายการสื่อสาร ขอทํา/นําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม และ
ควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุ ข ว า ด วยการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ พ.ศ. 2555 และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ที่
เกี่ยวของ
ระบบสื่อสารทางวิทยุคมนาคมยังมีความจําเปน ในการติดตอสื่อสาร การรักษาพยาบาลและการสง
ตอผูปวย รวมถึงในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ ทั้งทางธรรมชาติ และเกิดจากการกระทําของมนุษยไดอยางรวดเร็ว และ
ทันตอเหตุการณ และใชในการติดตอสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการแพทยฉุกเฉิน การเฝาระวัง
โรค การควบคุมโรค และประสานงานขาวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขและรายงานสถานการณ
ตางๆ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย เปนหวงใยในปญหาการมีการใชเครื่อง
วิทยุคมนาคม จึงไดรวบรวมระเบียบฯ ประกาศฯ ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการมีการใชวิทยุคมนาคม ขั้นตอนการขอ
อนุญาตขยายขาย การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม และทฤษฏีเทคโนโลยีของวิทยุคมนาคมที่ใชงานอยูในปจจุบัน การ
ติดตั้งการใชงานและการตรวจสอบวิทยุคมนาคมเบื้องตน เพื่อใหเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขมีความรู มีความ
เขาใจ และดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบฯ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
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สารบัญ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะหความถี่ พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่
ยานความถี่ 137 – 174 เมกะเฮิรตซ (MHz.)
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสื่อสารทางวิทยุคมนาคม
- ความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสายอากาศ
- สายนําสัญญาณและหัวตอ
- สัญญาณแบบ ANALOG และ DIGITAL
- ระบบสื่อสารไรสายและทฤษฏีที่เกี่ยวของเบื้องตน
- ระบบวิทยุคมนาคมที่ใชงานอยูสําหรับกระทรวงสาธารณสุข
- วิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (DMR)
- การใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องตน
การมีการใชเครื่องวิทยุคมนาคมกระทรวงสาธารณสุข
- ขั้นตอนการขออนุญาตขยายขาย การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม
- แบบตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคม
- การเตรียมพรอมระบบสื่อสารรองรับภัยพิบัติ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- แบบตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคม
- ตัวอยางหัวขอหลัก คุณลักษณะเครื่องวิทยุคมนาคม
- รหัส ว.
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
พ.ศ. 2555
โดยที่ เปน การสมควรปรับ ปรุงแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขวาดวยการบริหารวิทยุ คมนาคม พ.ศ.
2533 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2536 ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและเห็นสมควรกําหนดระเบียบเพื่อ
ควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่ อ งการใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห ค วามถี่
(Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2543 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ ขอ 17 แหงประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การใชเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะหความถี่(Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการควบคุมการใชเครื่องวิทยุ คมนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่ พ.ศ. 2555"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั่งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดอื่นของกระทรวงสาธารณสุขที่มีกําหนดไว ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2533
(2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารเครื่องวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
“เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภท 1” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผูใชสามารถ
ตั้งคลื่นความถี่ไดเองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม
“เครื่ องวิ ทยุ คมนาคมแบบสั งเคราะห ความถี่ป ระเภท 2” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผูใชไ ม
สามารถตั้งคลื่นความถี่ไดเองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แตสามารถตั้งคลื่นความถี่ดวยเครื่องตั้งคลื่นความถี่
(Programmer) หรือโดยวิธีการอื่น
“ส ว นราชการ” หมายความว า กรมหรื อ ส ว นราชการระดั บ กรมที่ เ รี ย กชื่ ออย า งอื่ น ในสั ง กัด กระทรวง
สาธารณสุข
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานในระดับกองหรือสํานักหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในระดับกองหรือที่
กําหนดใหมีฐานะเทียบเทากองในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนภูมิภาค
“หนวยงานอื่น” หมายความวา หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นที่
ไดรับอนุญาตใหรวมใชคลื่นความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข
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“ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา เจาหนาที่หรือบุคลากรสังกัดหนวยงาน หรือหนวยงานอื่นที่มีบัตร
ประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
“ศูนยควบคุมขาย” หมายความวา ศูนยที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการใชเครื่องวิทยุคมนาคมของสถานีวิทยุแม
ขายไมนอยกวา 2 สถานี
“สถานีวิทยุ” หมายความวา สถานีวิทยุคมนาคมที่สงขาวสาร ที่รับขาวสารหรือที่สงและรับขาวสาร
“สถานีวิทยุแมขาย” หมายความวา สถานีวิทยุที่ทําหนาที่ควบคุมสถานีวิทยุลูกขาย
“สถานีวิทยุลูกขาย” หมายความวา สถานีวิทยุที่ไดรับการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมจากสถานีวิทยุ
แมขาย
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบ ดีกรมสนั บสนุ นบริ การสุขภาพ หรือผู ที่อธี บดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมอบหมายใหมีหนาที่ออกบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
ขอ 6 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 7 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตราระเบียบนี้
หมวด 1
คณะกรรมการบริหารและควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
----------------------ข อ 8 ให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารและควบคุ ม การใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม เรี ย กโดยย อ ว า “คบค.”
ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบหมายเปนประธานคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเปนผูแทน
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ใหผูอํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย เปนกรรมการและเลขานุการและใหผูอํานวยการกองวิศวกรรม
การแพทยแตงตั้งขาราชการกองวิศวกรรมการแพทยจํานวน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ 9 คบค. มีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํา ใหความเห็นในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการมีและการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
(2) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการมีและการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
(3) การขยายขายสื่อสาร
(4) การตั้งสถานีวิทยุ
(5) การจัดทําคูมือการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่ คบค. มอบหมาย
(7) แตงตั้งบุคคลเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
(8) การอื่นๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(9) เรื่องอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ขอ 10 การประชุ ม คบค.และอนุ กรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก

5

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ขอ 11 มติของ คบค. ตองไดรับความเห็นชอบจากปลัดกรทรวงสาธารณสุขกอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้น
ได
หมวด 2
ศูนยควบคุมขายและสถานีวิทยุ
----------ขอ 12 ใหมีศูนยควบคุมขายและมีหนาที่ ดังนี้
(1) หนวยงานสวนกลาง มีศูนยควบคุมขาย 2 แหง ไดแก ศูนยควบคุมขายเทวะเวศมและศูนยควบคุมขาย
พญาไท
(2) หน ว ยงานส ว นภู มิ ภ าค ให สํ า นั กงานสาธารณสุ ข จั งหวั ด เปน ศู น ย ค วบคุ ม ข า ยในจั ง หวั ด นั้ น ๆ หรื อ
นายแพทยส าธารณสุขจั งหวัด กําหนดใหโ รงพยาบาลศูนยห รือโรงพยาบาลทั่ วไป ทําหน าที่เปนศูน ย
ควบคุมขาย
(3) ศูนยควบคุมขาย มีหนาที่ดังนี้
(ก) ควบคุมและจัดระบบสื่อสารที่สวนราชการกําหนดใหใชอยางมีประสิทธิภาพ
(ข) จัดลําดับกอนหลังของการติดตอสื่อสารตามความสําคัญ
(ค) ชวยในการรับและสงขาวสารทางเครื่องวิทยุ ของสถานีวิทยุที่มีปญหาในการรับและสงขาวสาร
(ง) รับปญหาตางๆ ของสถานีวิทยุที่แจงมาเพื่อรายงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(จ) บันทึกรายละเอียดการใชขายของสวนราชการ ตามที่ คบค. กําหนด
(ฉ) แนะนําการใชหรือการบํารุงรักษาเบองตนใหแกสถานีวิทยุ
(ช) ตักเตือนดวยวาจา กรณีสถานีวิทยุเคยถูกตักเตือนดวยวาจาแลว และกระทําการฝาฝนระเบียบนี้อีก
(ซ) หนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 13 ใหหนวยงานที่มีเครื่องวิทยุคมนาคมตามขอ 19 เปนสถานีวิทยุ โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ
(1) สถานีวิทยุแมขาย
(2) สถานีวิทยุลูกขาย
ข อ 14 ในกรณี ฉุกเฉิ น เกิ ดภั ย พิ บั ติ สาธารณภั ย หรือ ภัย ที่เกี่ย วของกั บ ความมั่น คง ใหป ลัดกระทรวง
สาธารณสุข อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานที่ศูนยควบคุม
ขายตั้งอยู มีอํานาจสั่งใหศูนยควบคุมขาย หรือสถานีวิทยุเปนสถานีวิทยุแมขายฉุกเฉิน
หมวด 3
การจัดหาและการจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคม
----------ขอ 15 เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ มี 2 ประเภท ดังนี้
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(1) เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภท 1 ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ อนุญาตใหใชแลวแตกรณี
(2) เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภทที่ 2
ขอ 16 เครื่องวิทยุคมนาคมที่จะนํามาใชงานราชการ อาจเปนเครื่องของหนวยงาน หรือของผูใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม ซึ่ งต องได รั บ อนุ ญ าตจากส ว นราชการ ใหนํามาใชในการปฏิบัติห นาที่ของสว นราชการและตองไดรั บ
ใบอนุญาตที่เกี่ยงของตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
ขอ 17 การจัดหาและการจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคม จะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการมีหรือจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม
พรอมอุปกรณไวใชในสวนราชการตามที่ คบค. กําหนด
(2) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายวาดว ยวิทยุ คมนาคม ประกาศ ระเบีย บ ขอบั งคับ และคํา สั่งของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
หมวด 4
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม
----------ขอ 18 เครื่องวิทยุคมนาคม จะตองใชตามวัตถุประสงค ดังนี้
(1) ในภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
(2) สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
(3) ประสานงานกับหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือภัย
เกี่ยวกับความมั่นคง
(4) กิจกรรมอื่นที่ คบค. มอบหมาย
(5) ขอ 18 เครื่องวิทยุคมนาคม จะตองใชตามวัตถุประสงค ดังนี้
ขอ 19 หนวยงานที่มีเครื่องวิทยุคมนาคม ตองจัดใหมีเจาหนาที่ประจําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อรับและสง
ขาวสาร
ขอ 20 บุ คลากรสังกั ดหนว ยงาน ผู ใดประสงคจ ะใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหเสนอเรื่องตอผูบังคับ บัญชา
ตามลําดับชั้นและเสนอ คบค. เพื่ออนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ขอ 21 เจาหนาที่ประจําเครื่องวิทยุคมนาคมตามขอ 19 และบุคคลสังกัดหนวยงาน ผูประสงคจะใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ ตามขอ 20 จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานราชการ ซึ่งอยูในสังกัดสวนราชการ หรือมาชวยปฏิบัติ
หนาที่ในสวนราชการ
(2) ตองไมเปนผูมีพฤติกรรมเปนที่เสียหาย หรือ เปนภัยตอสังคม หรือความมั่นคงของชาติ
(3) ต อ งผ า นการฝ กอบรมการใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห ค วามถี่ ป ระเภท 2 จาก
หน ว ยงานหรื อ หน ว ยงานอื่ น ที่ ต นสั ง กั ด หรื อ หน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย งข อ งกั บ หน ว ยงานหรื อ
หนวยงานอื่นที่ตนสังกัด
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(4) ตองผานการฝกอบรมตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติจากหนวยงานหรือ
หนวยงานอื่นที่ตนสังกัด หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับหนวยงานหรือหนวยงานอื่นที่ตนสังกัด
(5) ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานวามีความจําเปนตองใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่
ขอ 22 ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมตองถือปฏิบัติดังนี้
(1) ใชคลื่นความถี่ตามที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
(2) ใชคลื่นความถี่เฉพาะในพื้นที่ ที่ไดรับอนุญาตตามที่ คบค. กําหนด
(3) ใชนามเรียกขานและประมวลสัญญาณตามที่กําหนดในการติดตอสื่อสาร
(4) การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมตองพกพาเพื่อการปฏิบัติราชการและพกพาลักษณะที่เหมาะสม
ขอ 23 หามผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมปฏิบัติ ดังนี้
(1) ติดตอสถานีวิทยุที่ไมไดรับอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมของสวนราชการ
(2) รับและสงขาวสารที่ไมเปนขาวราชการ
(3) ใชถอยคําหยาบคายในการติดตอสื่อสาร
(4) รับและสงขาวสารอันมีเนื้อหาละเมิดตอกฎหมาย
(5) สงเสียงดนตรี รายการบันเทิง หรือรายการโฆษณาผานวิทยุคมนาคม
(6) กอใหเกิดการรบกวนตอการสื่อสารของสถานีวิทยุอื่นๆ
(7) ใชนามเรียกขานปลอม หรือแอบอางใชนามเรียกขานของผูอื่น
(8) ใชชองสัญญาณติดตอสื่อสารในขณะที่ผูอื่นใชอยู
(9) ใหผูอื่นซึ่งไมไดรับอนุญาต ตามขอ 20 ใชเครื่องวิทยุคมนาคม
(10) การอื่นตามที่ คบค. กําหนด
หมวด 5
การรับและสงขาวสาร
----------ขอ 24 การรับและสงขาวสาร ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีพูดโตตอบกัน ใหใชคําสุภาพ สั้น กะทัดรัด ไดใจความ
(2) กรณี การรั บ และส งข า วราชการ ที่มีการบัน ทึกใหใชแบบบัน ทึกการรับ สงขาวทางวิทยุของ
กระทรวงสาธารณสุข ตาม คบค. กําหนดและกรณีสงขาวสารราชการจะตองไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจ
(3) กรณีการรักษาพยาบาลทางวิ ทยุ ที่ มีการบัน ทึกใหใชแบบบัน ทึกผลการปฏิบั ติงานดานการ
รักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขตามที่ คบค. กําหนด
ขอ 25 ภายใต บังคั บข อ 18 ห ามใชส ถานีวิทยุหรือศูน ยควบคุมขายบริการสื่อสารเพื่อประโยชนอื่น ใด
นอกเหนือจากขาวราชการหรือการรักษาพยาบาล
ผูมีอํานาจอนุมัติการสงขาว ไดแก
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(1) หนวยงานสวนกลาง คือ หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาอันเปนที่ตั้งศูนยควบคุมขาย
หรือสถานีวิทยุหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(2) หน ว ยงานส ว นภู มิภ าค คื อ นายแพทยส าธารณสุ ขจังหวัด ผู อํานวยการโรงพยาบาล หรื อ
หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาอันเปนที่ตั้งศูนยควบคุมขาย หรือสถานีวิทยุ หรือผู
ไดรับมอบหมาย

หมวด 6
บัตรประจําตัว
--------------------------ขอ 26 บัตรประจําตัวมี 2 แบบ
(1) บัตรประจําตัวผูใชเครื่องเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
(2) บัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม
ขอ 27 บัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ มี 2 ประเภท
(1) ประเภทปกติ มีอายุ 5 ป
(2) ประเภทชั่วคราว มีอายุ 1 ป
ขอ 28 กรณีการตอบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ ตองดําเนินการตอนาย
ทะเบียนลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน กอนวันที่บัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่หมดอายุ
ขอ 29 ใหหัวหนาหนวยงานเจาของเครื่องวิทยุคมนาคม เปนผูออกบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมทุก
เครื่องที่มีอยูในทะเบียนควบคุมพัสดุของหนวยงาน
บัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตั้งแตเริ่มลงบัญชีครุภัณฑจนจําหนายออกจากสารบบ
หลักเกณฑ รูปแบบและวิธีการในการอกบัตรประจําตัวใหเปนไปตามที่ คบค. กําหนด
หมวด 7
การควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
-------------------------ขอ 30 สวนราชการตองควบคุมหนวยงาน ใหจัดทําบัญชีควบคุมการรับและเบิกจายเครื่องวิทยุคมนาคมของ
หนวยงาน และรายงานบัญชีเครื่องวิทยุคมนาคม ให คบค. ทราบปละ 1 ครั้ง
ขอ 31 ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ ตองแสดงบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห ความถี่ และบัตรประจํ า ตัว เครื่ องวิ ทยุคมนาคม เมื่อเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดว ยวิทยุ
คมนาคมหรือผูที่ คบค. มอบหมายรองขอ
ขอ 32 ส ว นราชการแลผูใช เ ครื่องวิ ทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ตองอํานวยความสะดวกแกเจา
พนั กงานตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ทยุ คมนาคมหรื อผูที่ คบค. มอบหมายในการตรวจสอบเดี่ย วกับ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ขอ 33 การติดตั้ง การยุบเลิก การเคลื่อนยายสถานีวิทยุ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ คบค. กําหนด
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ข อ 34 หากตรวจสอบพบว า ผู ใช เ ครื่ องวิท ยุคมนาคมสังกั ดสว นราชการฝาฝน ไมป ฏิบัติ ตามระเบีย บนี้
หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่อาจพิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ตักเตือนดวยวาจา โดยมอบหมายใหศูนยควบคุมขายหรือสถานีแมขายเปนผูดําเนินการ
(2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร โดยมอบหมายใหศูนยควบคุมขายเปนผูดําเนินการ
(3) สั่งใหระงับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยเรียกบัตรประจําตัวผูใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่มายึดไว
(4) เพิกถอนบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่และเรียกบัตรประจําตัว
นั้นคืน
(5) ดําเนินการทางวินัย กรณีไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ขอ 35 หากตรวจสอบพบวาผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งสังกัดหนวยงานอื่นฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจพิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ตักเตือนดวยวาจา โดยมอบหมายใหศูนยควบคุมขายหรือสถานีแมขายเปนผูดําเนินการ
(2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
(3) สั่งใหระงับการใชคลื่นความถี่ใชวงระยะเวลาหนึ่ง
(4) ยกเลิกการใหรวมใชคลื่นความถี่กับสวนราชการ
(5) แจงใหผูบังคับบัญชาหนวยงานอื่น พิจารณาดําเนินการทางวินัย
(6) แจงใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ดําเนินการพิจารณาโทษหรือดําเนินการตามกฎหมาย

บทเฉพาะกาล
...................................
ขอ 36 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งไดบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2533 อยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นตอไปไดจนกวาบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมหมดอายุ
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
(นายวิทยา บุรณศิริ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่
ยานความถี่ 137 - 174 เมกะเฮิรตซ (MHz)
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ ยานความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔
เมกะเฮิร ตซ (MHz) เพื่อ สง เสริม การใชค ลื่ น ความถีภ่ ายในประเทศใหเ ป็น ไปอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ เพียงพอ
ตอความตองการใชคลื่นความถี่ของทุกภาคสวนในระยะยาว และสอดคลองกับความกาวหนาของ เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๔) (๕) และ (๒๔) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น และกิจ การโทรคมนาคมแหง ชาติ จึ ง กํา หนด
หลักเกณฑการปรบั ปรงุ การใชคลื่นความถี่ ยานความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ (MHz) ไวดังนี้
ขอ ๑ หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ ยาน
ความถี่ ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ (MHz) มีรายละเอียดตามหลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ แนบทาย
ประกาศนี้
ขอ ๒ บรรดาประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสว นที่มีกํา หนดไวแลว ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

11

หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่
ยานความถี่ 137-174 เมกะเฮิรตซ (MHz)
1.

ขอบขาย
หล ัก เกณฑ ก ารปรับ ปรุง การใช  ค ลื่ น ความถี่นี้
ครอบคล ุ ม แผนความถี่วิ ท ยุ ที่เ กี ่ ย วข อ ง
วัต ถุป ระสงคของการปรับ ปรุงการใชคลื่น ความถี่ การดําเนิน การของผูไดรับ อนุญ าตใหใชคลื่น ความถี่
เดิม การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม และหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ ยานความถี่ 137-174 MHz

2.

แผนความถี่วิทยุที่เกี่ยวของ
กําหนดใหการใชคลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ ยานความถี่ 137- 174
MHz เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการ ประจําที่
ยานความถี่ 137-174 เมกะเฮิรตซ (MHz) (กสทช. ผว. 404-2559)

3.

วัตถุประสงคของการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ โดยปรับ
ลดระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกัน (channel spacing) จาก 25 kHz เหลือ เทากับ 12.5
kHz (Narrowbanding)
ทัง้ นี้ การปรับลดระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกัน (channel spacing) จาก 25 kHz เหลือ
เทากับ 12.5 kHz (Narrowbanding) ใหใชความถี่กลาง (center frequency) เป็นคา เดิม ดังรูป

ชองความถี่เดิม

ชองความถี่ภายหลัง Narrowbanding
- เสนทึบ แสดงชองความถี่ที่ไดปรับลด
Channel spacing แลว
- เสนประ แสดงชองความถี่ที่เกิดขึ้นใหม
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3.2 เพื่อใหมีคลื่นความถี่เพียงพอในการจัดสรรคลื่นความถี่ สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและ กิจการ
ประจําที่ สามารถรองรับความตองการใชคลื่นความถี่ของทุกภาคสวนในระยะยาว รวมทั้งสามารถ
รองรับเทคโนโลยีใหมได
4.

การดําเนินการของผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เดิม

4.1 สําหรับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ที่มีหลักฐานการอนุญาต และมีการใชคลื่นความถี่ เป็น ไป
ตามแผนความถี่วิท ยุใ นขอ 2 ใหยื่น คําขอยืน ยัน การใชค ลื่น ความถี่ต ามแบบที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคม แหงชาติกําหนด
พรอมแสดงหลักฐานการอนุญาต
4.2 สําหรับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ที่มีหลักฐานการอนุญาต และมีการใชคลื่นความถี่ใน กิจการ
เคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ ยานความถี่ 137-174 MHz แตการใชคลื่น ความถี่ดังกลาวไม
เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุในขอ 2 ใหยื่นคําขอปรับเปลี่ยนการใชคลื่น ความถี่ หรือ คําขอจัดสรร
คลื่น ความถี่ทดแทนคลื่น ความถี่เดิม แลว แตกรณี ตามแบบที่ สํานักงานคณะกรรมการกิจ การ
กระจายเสียง กิจ การโทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคม แหงชาติกําหนด พรอมแสดงหลักฐาน
การอนุญาต และปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถี่ให เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุในขอ 2 หรือแผน
ความถี่วิทยุอื่น
4.3 สําหรับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ที่มีหลักฐานการอนุญาต และมีการใชคลื่นความถี่ใน กิจการ
เคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ ยานความถี่ 137-174 MHz ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศ กสทช.
เรือ ง หลักเกณฑก ารตั้ง ขา ยสือ สารในกิจ การเพื่อ สื่อ มวลชน ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การตั้งขายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศล ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ และ ประกาศ กสทช. เรือง หลักเกณฑการ
อนุญ าตและการกํา กับ ดูแ ลการใช ค ลื่น ความถี่ก ลาง สํา หร ั บ การต ิ ด ตอ ประสานงานระหวา ง
หน ว ยงานของรั ฐ และประชาชน ใหยื่น คํา ขอ ปรับ เปลี่ย นการใชค ลื่น ความถี่ต ามแบบที่
สํา นักงานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กํา หนด พร อ มแสดงหล ักฐานการอนุ ญ าต และปรั บ ลดระยะหางของช องความถี่ ที่อ ย ูติดก ัน
(channel spacing) จาก 25 kHz เหลือ เทากับ 12.5 kHz (Narrowbanding) โดยใชความถี่กลาง
(center frequency) เป็นคาเดิม
4.4 กําหนดใหการดําเนินการในขอ 4.1 4.2 และ 4.3 แลวเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 โดยใหมี
ระยะเวลาการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังนี้
4.4.1
4.4.2

กรณีผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่มีการกําหนดอายุการใชคลื่นความถี่ไว และ กรณี
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ใหมีระยะเวลาการอนุญาตใหใช คลื่นความถี่
ตามสิทธิเดิมที่ไดรับ
กรณีผู ได รับ อนุ ญ าตให ใ ช ค ลื ่น ความถี่ที่มิไดกํา หนดอายุ ก ารใช ค ลื ่น ความถี่ไว ให มี
ระยะเวลาการอนุญ าตใหใ ชค ลื่ น ความถี่ต ามกํา หนดระยะเวลาตามประกาศ กสทช.
วาดวยหลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถี่ หรือหลักเกณฑอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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4.5 หากผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ที่มีหลักฐานการอนุญาต ไมดําเนินการตามขอ 4.1, 4.2 หรือ
4.3 แลวแตกรณี ภายในกรอบเวลาตามขอ 4.4 ใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสีย ง
กิจ การโทรทัศ น และกิจ การโทรคมนาคมแหงชาติเ สนอใหคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพิจารณายกเลิกการ อนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตาม
ควรแกกรณีตอไป
4.6 ผูไ ดรับ อน ุญ าตใหใ ชค ลื่น ความถี่ไ มมีสิท ธิเ รีย กรอ งคา ชดเชยใด ๆ สํา หรับ การดํา เนิน การ
ปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑนี้ หรือการถูกยกเลิกการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ตามขอ
4.5
4.7 กรณีการปรับลดระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกัน (channel spacing) ผูไดรับอนุญาต ใหใช
คลื่นความถี่ไมอาจใชชองความถี่ที่เกิดขึ้นใหมได ทั้งนี้ หากประสงคจะไดรับสิทธิการใช ชองความถี่ที่
เกิดขึ้นใหม ตองดําเนินการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหมตามขอ 5.1 ซึ่งจะ พิจารณาตามความ
เหมาะสมตอไป
5.

การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม
5.1 สําหรับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่มีหลักฐานการอนุญาต และมีการใชคลื่นความถี่ใน ยาน
ความถี่นี้ หากประสงคจะขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม ตามแผนความถี่วิทยุในขอ 2 ใหยื่นคํา
ขอรับ การจัดสรรคลื่น ความถี่ต ามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการกิจ การกระจาย เสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนดได ก็ตอเมื่อไดดําเนินการใน ขอ 4.1 4.2 หรือ 4.3
แลวแตกรณี เสร็จสิ้นแลว
5.2 สํา หรับ ผูที่ไมไดรับ อนุญ าตใหใชคลื่น ความถี่ในยานความถี่นี้ หากประสงคจ ะขอรับ การ จัดสรร
คลื่นความถี่ใหม ตามแผนความถี่วิทยุในขอ 2 ใหยื่นคําขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามแบบที่
สํ า นัก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น และกิจ การ โทรคมนาคม
แหงชาติกําหนดได ตั้งแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับเป็นตนไป

6.

หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่
ขั้นตอนการพิจารณาคําขอจัดสรรคลื่นความถี่ตามขอ 5.1 และ 5.2 และคําขอจัดสรรคลื่นความถี่ใน
กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิมตามขอ 4.2 ใหเปนไปตามประกาศ กสทช. วาดวย
หลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถี่ หรือหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรือง หลักเกณฑการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ
โดยที่เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุง หลั ก เกณฑ แ ละวิธีก ารเกี่ย วกั บ การใช เ ครื่อ งวิท ยุ ค มนาคม แบบ
สังเคราะหความถี่ (Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐและบุคคลที่ไดรับอนุญาต ใหรวมใชคลื่น
ความถี่กับหนวยงานของรัฐใชเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นไปดวยความเรียบรอย ไมกอใหเกิด การรบกวนและปัญหา
การรักษาความปลอดภัย ตอขายสื่อสารของหนว ยงานของรัฐ โดยอยูบ นพื้น ฐาน การใชประโยชนคลื่นความถี่
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แหง พระราชบัญ ญัติอ งคก รจัด สรรคลื่น ความถี่ และ
กํากับการประกอบกิจ การวิทย ุกระจายเสีย ง วิทย ุโ ทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น
และกิ จ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๒๔) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ร
จั ด สรรคลื่น ความถี่แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหง พระราชบ ัญ ญ ัติว ิท ย ุค มนาคม พ.ศ.
๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติวิทยุคมนาคม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การ โทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป
ขอ ๒ ให ย กเล ิก ประกาศคณะกรรมการก ิจ การกระจายเส ีย ง ก ิจ การโทรทั ศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่อ ง การใช เ ครื่อ งวิ ท ย ุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห ค วามถี่ (Synthesizer) ของ
หนวยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบ ีย บ ข อ บ ัง คับ และค ํา สั่ ง อื่ น ใด ในส ว นที่ ไ ด ก ํา หนดไว แ ล ว ใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภท ๑” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมตาม
ความหมายในมาตรา ๔ แห ง พระราชบ ัญ ญ ัต ิว ิท ย ุค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เต ิม โดย
พระราชบ ั ญ ญ ั ติ ว ิท ย ุค มนาคม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู ใ ชส ามารถตั้ง คลื่น ความถี่ไ ด เ องจาก
ภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม
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“เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภท ๒” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคม ตาม
ความหมายในมาตรา ๔ แห ง พระราชบ ัญ ญ ัต ิว ิท ย ุค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เต ิม โดย
พระราชบัญ ญั ติวิท ยุคมนาคม (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผูใชไมส ามารถตั้งคลื่น ความถี่ไดเอง จากภายนอก
เครื่องวิทยุคมนาคม แตสามารถตั้งคลื่นความถี่ดวยเครื่องตั้งคลื่นความถี่ (Programmer) หรือโดยวิธีอื่น
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอืน่ ของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเป็นห น ว ย งาน ข อ งร ัฐ
“หนว ยงาน” หมายความวา หนว ยงานของรัฐ และตํา แหนง ซึ่ง ปรากฏตามภาคผนวก ๑ ทาย
ประกาศนี้ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่มีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ
(๒) ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๓) อารักขาบุคคลสําคัญของประเทศ
(๔) อารักขาบุคคลสําคัญของตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
“หนวยงานอื่น” หมายความวา หนวยงานของรัฐอื่นนอกเหนือจากหนวยงาน
ขอ ๕ ให ห น ว ยงานใช เ ครื่อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห ค วามถี่ป ระเภท ๑ หรื อเครื่อ ง
วิท ยุค มนาคมแบบสัง เคราะหค วามถี่ป ระเภท ๒ และใหห นว ยงานอื่น ใชเ ครื่อ งวิท ยุค มนาคมแบบสังเคราะห
ความถี่ประเภท ๒
ขอ ๖ ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภท ๑ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังนี้
(๑) เป ็น ข า ราชการหร ือ พน ัก งานซึ่ ง อย ูใ นส ัง ก ัด หน ว ยงานและม ีห น า ที่ ร ับ ผ ิด ชอบหร ือ ได ร ับ
มอบหมายโดยตรงใหป ฏิบัติห นา ที่ต ามอํา นาจหนาที่ข องหนว ยงาน หรือ เป็น ขาราชการหรือ พนักงานซ ึ่ง อ ย ูใ น
ส ัง ก ัด ห น ว ย งาน อ ื่น แ ล ะ ได ร ับ ม อ บ ห ม าย ให ป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่ต าม อ ํา น าจ ห น า ท ี่ข อ งห น ว ย งาน
(๒) ตองไมเป็นผูที่มีพฤติกรรมเปนที่เสียหายหรือเป็นภัยตอสังคมหรือความมั่นคงของชาติ
(๓) ตอ งเป ็น ผู สํา เร็จ การอบรมหล ัก ส ูต รการใชเ ครื่อ งว ิท ยุค มนาคมแบบส ัง เคราะห ค วามถี่จาก
หนวยงานที่ตนสังกัด หนวยงานอื่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยหลักสูตรการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห
ความถี่ อยางนอยจะตองประกอบไปดวยหัวขอวิชา ดังตอไปนี้
(ก) กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
(ข) หลักการติดตอสื่อสารและหลักการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
(ค) กฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
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(๔) ตองไดรับความเห็น ชอบจากห ัว หนาหนว ยงานวามีความจําเป็นตองใชเคร ื่องวิ ทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่ประเภท ๑ หรือเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภท ๒
ขอ ๗ ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภท ๒ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังนี้
(๑) เป็นบุคคลซึ่งมีฐานะ ดังนี้
(ก) เป็นขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการของรัฐ พนักงานหนวยงานของรัฐ
หรือ ลูก จา งซึ่งอยูในสังกัด หนว ยงานอื่น หรือ มาชว ยปฏิบัติห นาที่ในหนว ยงานอื่น หรือ ลูก จา งซึ่งอยูในสังกัด
หนวยงานหรือมาชวยปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน หรือ
(ข) เป็นบุคคลธรรมดาที่ไดรับอนุญาตใหรวมใชคลื่นความถี่กับหนวยงานหรือหนวยงานอื่นที่ไดรับ
จัดสรรคลื่นความถี่จาก กสทช. ในการปฏิบัติหนาทีเ่ พื่อชวยเหลือหนวยงานหรือหนวยงานอื่น
(๒) ตองไมเป็นผูมีพฤติกรรมเปนที่เสียหายหรือเป็นภัยตอสังคมหรือความมั่นคงของชาติ
(๓) ตอ งเป็น ผู สํา เร็จ การอบรมหลัก ส ูต รการใช เ คร ื่อ งว ิท ยุค มนาคมแบบสัง เคราะหค วามถี่จ าก
หนว ยงาน หนว ยงานอื่น หรือ หนว ยงานที่เกี่ย วขอ ง โดยหลักสูต รการใชเครื่อ งวิท ยุค มนาคมแบบสังเคราะห
ความถี่ อยางนอยจะตองประกอบไปดวยหัวขอวิชา ดังตอไปนี้
(ก) กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
(ข) หลักการติดตอสื่อสารและหลักการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
(ค) กฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
(๔) ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานหรือหนวยงานอืน่ วามีความจําเป็นตองใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ประเภท ๒
ขอ ๘ การใชคลื่นความถี่ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ใหใชเฉพาะคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
(๒) การใช ค ลื่ น ความถี่น อกเหนือ จากที่ไ ดร ับ อน ุญ าตจะตอ งไดรับ ความย ิน ยอมจากเจา ของคลื่ น
ความถี่ที่ไดรับอนุญาตถูกตองเปนลายลักษณอกั ษร และผานการอนุมัติจาก กสทช. แลวเทานั้น
(๓) ในกรณีการปองกันประเทศ การปราบปรามอาชญากรรม เกิดเหตุอันตรายหรือเหตุฉุกเฉินและมี
ความจําเป็น อยางยิ่งที่จ ะตองใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ป ระเภท ๑ ที่ไดรับอนุญ าตถูกตอง
ตามประกาศนี้ เพื่อ ติด ตอประสานงานระหวางหนวยงานหรือหนว ยงานอื่นโดยใชคลื่นความถี่ของหนวยงานหรือ
หนวยงานอื่นที่ไดรับการจัดสรรความถี่วิทยุจาก กสทช. แตไมอาจปฏิบัติตาม (๒) ไดโดยครบถว น ใหผูป ฏิบัติห นาที่
ในขณะนั้น ใช ค ลื่น ความถี่นั้น ไดเ ทา ที่จ ํา เป ็น ทั้ง นี้ ตอ งระงับ การใช ค ลื่น ความถี่นั้น โดยทัน ทีเ มื่อ เหตุการณ
ดังกลาวสิ้นสุดลง และใหผปู ฏิบัติหนาที่ซึ่งอยูในสังกัดหนวยงานหรือ หนวยงานอื่น ที่ไดรับ การจัด สรรคลื่น ความถี่
รายงานการใชค ลื่น ความถี่นั้น ตอ หัว หนา หนว ยงานหรือหัวหนาหนวยงานอื่น หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่เหตุการณนั้นสิ้นสุดลงและใหบันทึกในรายงานการใชคลื่นความถี่เพื่อใหสํานักงาน กสทช.
สามารถตรวจสอบได
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ขอ ๙ หนวยงานและหนวยงานอื่นตองควบคุมการรับ - สงขาวสารทางเครื่องวิทยุคมนาคม แบบ
สังเคราะหความถี่ ใหเป็นไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
ขอ ๑๐ การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ ตองด ําเนินไปเพื่อการปฏิบัติหนาที่ ของ
หนวยงานหรือหนวยงานอืน่ เทานั้น
ขอ ๑๑ เคร ื่องวิทยุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถี่ ที่จะน ํามาใช งานอาจเป ็นเคร ื่องว ิทย ุคมนาคมของ
หนวยงาน หนวยงานอื่น หรือเป็นของผูใชซึ่งไดรับอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมสวนตัวเพื่อรวมใชคลื่น ความถี่กับ
หนวยงานของรัฐ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ของหนวยงานหนวยงานอืน่ หรือของผูใช
ซึ่งไดรับ อนุญ าตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมสว นตัว เพื่อรว มใชค ลื่น ความถี่กับหนว ยงานของรัฐ ตอ งดํา เนิน การ
ตามกฎหมายวาดวยวิท ยุคมนาคม ประกาศ ระเบีย บ ขอบังคับและคําสั่งของ กสทช. ที่เกี่ยวของ
กรณีใชเครื่องวิทยุคมนาคมสวนตัวเพือรวมใชคลืนความถีกับ หนวยงานของรัฐ ใหเป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ ทา ยประกาศนี้ และไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติต ามขอ ๑๔ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคมแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ขอ ๑๒ หนว ยงานและหน ว ยงานอื่น ตอ งจ ัด ทํา บ ัญ ชีคุม การเบิก จา ยเคร ื่อ งวิท ยุค มนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่ของหนวยงานหรือหนวยงานอื่น
ขอ ๑๓ การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ของหนวยงานหรือหนวยงานอื่นไปใชงาน
นอกที่ตั้งหนว ยงานหรือหนวยงานอื่น ตองพกพาในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติห นาที่ของหนวยงานหรือ
หนวยงานอืน่ เทานั้น
ขอ ๑๔ หน ว ยงานและหน ว ยงานอื่น ต อ งจัด ให มี บั ต รประจํา ตัว ผูใ ช เครื่อ งวิท ยุค มนาคมประจํา
หนว ยงานหรือ หนว ยงานอื่น และบัต รประจําเครื่อ งวิท ยุคมนาคมซึ่ง ระบุตราอักษร รุน /แบบหมายเลขเครื่อง
หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ ซึ่งจะตองมีรูปแบบสอดคลองตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๓ ทายประกาศนี้ โดยผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ของหนวยงานหรือหนวยงานอื่น
ตองแสดงบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมประจําหนวยงานหรือหนวยงานอื่น และบัตรประจําเครื่องวิทยุ
คมนาคมตอเจาพนักงานเมื่อถูกตรวจคน
หนวยงานและหนวยงานอื่นตองจัดทําบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหกับผูใชซึ่งไดรับอนุญาตให ใ ช
เครื่อ งวิท ยุ ค มนาคมส ว นตั ว เพื่ อ รว มใช ค ลื่น ความถี่กั บ หน ว ยงานหร ือ หน ว ยงานอื่ น โดยผู ใ ช เครื่อ งวิทย ุ
คมนาคมสวนตัวตองแสดงบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของตอเจา
พนักงานเมื่อถูกตรวจคน
ขอ ๑๕ หนวยงานและหนวยงานอื่นตองจัดทําประกาศหรือระเบียบควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่ของหนวยงานหรือหนวยงานอืน่ ใหสอดคลองกับประกาศนี้
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ขอ ๑๖ หนวยงานหรือหนวยงานอื่นตองจัดทําคูมือการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห ความถี่
สําหรับผูใชของหนวยงานหรือหนวยงานอื่น
ขอ ๑๗ หนวยงานหรือหนวยงานอืน่ ตองอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานในการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้และตามกฎหมาย
ขอ ๑๘ ผูใ ชเ คร ื่อ งวิท ยุค มนาคมแบบสัง เคราะหค วามถี่ที่ฝ  า ฝืน ประกาศนี้ หรือ ประกาศ หร ือ
ระเบีย บของหนว ยงานหรือ หนว ยงานอื่น ใหห นว ยงานหรือหนว ยงานอื่น พิจ ารณาโทษทางวินัย ตามควรแต
กรณี
ขอ ๑๙ หนวยงานอื่ นซึ่ งได รับอนุ ญาตใหใชเครื่องวิทยุ คมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ ประเภท ๑
อยูกอนวันทีป่ ระกาศนี้ใชบังคับ ใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น ตอไปไดจ นกวาเครื่องวิทยุคมนาคมหมดอายุการใช
งาน
ขอ ๒๐ ขา ราชการ พนั ก งาน หรือ ลูก จา งซึ่ง ไดรับ ใบอนุ ญ าตใหใ ชเ ครื่อ งวิท ยุค มนาคมแบบ
สั งเคราะห ความถี่ ป ระเภท ๑ อย ูกอนวั น ที่ ป ระกาศน ี้ใช บ ัง คับ ใหใช เ คร ื่องวิ ทย ุคมนาคมนั้ น ต อไปได จ นกว า
ใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมจะหมดอายุ
ขอ ๒๑ หากตรวจสอบพบว า หน ว ยงาน หน ว ยงานอื่น หรื อ ผู ใ ช เ ครื่อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่ ฝาฝืน ตอ บทบัญ ญัติของกฎหมายวาดว ยวิทยุค มนาคม ประกาศนี้ ระเบีย บขอบังคับ กฎ
หร ือ ประกาศอื่ น ที่ เ ก ี่ย วข อ ง หร ือ ไม ป ฏ ิบ ัต ิต ามเง ื่อ นไขที่ ก ํา หนด กสทช. จะพ ิจ ารณาดํ า เนิ น การตามที่
เห็นสมควร แลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ตักเตือนดวยวาจา
(๒) ตักเตือนเปนลายลักษณอกั ษร
(๓) ระงับการใชคลื่นความถี่ หรือพักใชใบอนุญาตวิทยุคมนาคม แลวแตกรณี
(๔) ยกเลิกการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม แลวแตกรณี
(๕) ดําเนินการตามกฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ทําหนาที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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แนบทายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เรื่อง หลักเกณฑการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ
หนวยงาน ไดแก
๑. กองทัพบก
๒. กองทัพอากาศ
๓. กองทัพเรือ
๔. สํานักพระราชวัง
๕. สํานักราชเลขาธิการ
๖. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗. สํานักขาวกรองแหงชาติ
๘. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๙. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๓. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
๑๔. กรมศุลกากร
๑๕. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๖. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
๑๗. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๘. กระทรวงมหาดไทย เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
สวนกลาง
๑๘.๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘.๒ เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘.๓ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ
ผูตรวจราชการกรมการปกครอง
๑๘.๔ อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง และอธิการวิทยาลัยการปกครอง
๑๘.๕ เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง และ
เลขานุการอธิการวิทยาลัยการปกครอง
๑๘.๖ ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานัก ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และกรมการปกครอง
๑๘.๗ หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๑๘.๘ หัวหนาฝายและหัวหนางานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการ
ปกครอง

20

สวนภูมิภาค
๑๘.๙ ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด
๑๘.๑๐ ปลัดจังหวัด ผูชวยปลัดจังหวัด หัวหนาฝายปกครองจังหวัด และหัวหนาฝายกิจการพิเศษ
๑๘.๑๑ หัวหนาสํานักงานจังหวัดและเลขานุการผูวาราชการจังหวัด
๑๘.๑๒ นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ปลัดอําเภอ
๑๘.๑๓ ผูตรวจการสวนทองถิ่น และเสมียนตราจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด
๑๙. กรมเจาทา เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
ระดับผูบริหาร
๑๙.๑ อธิบดีกรมเจาทา
๑๙.๒ รองอธิบดีกรมเจาทา
ระดับอํานวยการ
๑๙.๓ ผูอํานวยการสํานัก
๑๙.๔ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค
๑๙.๕ ผูอํานวยการศูนยฝกพาณิชยนาวี
๑๙.๖ เลขานุการกรมเจาทา
๑๙.๗ ผูอํานวยการกอง
๑๙.๘ ผูอํานวยการเจาทาภูมิภาคสาขา
ระดับหัวหนา
๑๙.๙ หัวหนาสวน
๑๙.๑๐ หัวหนากลุม
๑๙.๑๑ หัวหนาศูนย
๑๙.๑๒ หัวหนาฝาย
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคมสวนตัว
เพื่อรวมใชคลื่นความถี่กับหนวยงานของรัฐ
๑. บุคคลที่ประสงคจะใชเครื่องวิทยุคมนาคมสวนตัวเพื่อรวมใชคลื่นความถี่กับหนวยงานของรัฐ ตอง
กรอกแบบคําขออนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคม โดยใหหนวยงานหรือหนวยงานอื่นที่บุคคลนั้นจะขอ อนุญาตรวมใช
คลื่นความถี่ใหความยินยอมและกําหนดสัญญาณเรียกขาน พรอมแนบเอกสารหลักฐานเปน หนังสือรับรองตาม
แบบที่สํานักงานกําหนดในภาคผนวก ๓ ประกอบดวย
๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่กฎหมายบัญญัติใหใชแทนบัตร
ประจําตัวประชาชนได พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๑.๒ สําเนาเอกสารรับรองการเปนผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะหความถี่ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๑.๓ เอกสารอื่นใดที่จําเปนแกการพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจาหนาที่ของ
สํานักงานเห็นสมควร (ถามี)
๒. หนวยงานหรือหนวยงานอื่นที่จะอนุญาตใหบุคคลรวมใชคลื่นความถี่ ตองเปนหนวยงานของรัฐที่
ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จากคณะกรรมการแลว จะพิจารณาความเหมาะสมและใหความยินยอมแกบุคคล
รวมใชคลื่นความถี่ในขอ ๑. โดย
๒.๑ หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือผูบริหารสูงสุดขององคการของรัฐ
ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือผูปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติหนาที่แทน แลวแตกรณี
๒.๒ เจากรมการสื่อสารทหาร เจากรมการทหารสื่อสาร เจากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ เจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ หรือผูปฏิบัติราชการแทน แลวแตกรณี
๒.๓ ผูบังคับการกองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือผูปฏิบัติราชการแทน
๓. บุคคลที่ประสงคจะใชเครื่องวิทยุคมนาคมสวนตัวเพื่อรวมใชคลื่นความถี่กับหนวยงานของรัฐยื่น
แบบคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานในขอ ๑. และชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนดใหแลวเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ ณ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘(สายลม) แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสํานักงาน กสทช. สวนภูมิภาค
๔. คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม ภายหลังจากผูยื่นคําขอ
อนุญาตดําเนินการตามขอ ๓. เรียบรอยแลว และจะดําเนินการนําสงสําเนาใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกลาวใหหนวยงานหรือหนวยงานอื่นที่อนุญาตใหบุคคลรวมใชคลื่นความถี่เพื่อใชเปนขอมูลในการกํากับดูแลขาย
สื่อสารตอไป
๕. บุ คคลที่ ได รั บ ใบอนุ ญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมตองจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจ การ
เคลื่อนที่ทางบก ซึ่งบรรจุคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตใหรวมใชกับหนวยงานหรือหนวยงานอื่นและคลื่นความถี่กลาง
สํา หรั บ การติ ด ตอประสานงานระหว า งหน ว ยงานของรัฐ และประชาชนที่คณะกรรมการประกาศกําหนดและ
ดําเนินการแจงยืนยันการไดรับอนุญาต โดยแสดงใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอหนวยงานหรือหนวยงาน
อื่นที่อนุญาตใหรวมใชคลื่นความถี่
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๖. หน ว ยงานหรื อหน ว ยงานอื่ น ที่อนุญาตใหบุคคลรว มใชคลื่น ความถี่ ตองจัดทําบัตรประจําตัว
ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหแกบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อรับรองสถานะการเปนลูกขาย
ของขายสื่อสารนั้นๆ และมีหนาที่แจงยกเลิกการอนุญาตใหบุคคลรวมใชคลื่นความถี่ตอสํานักงาน กสทช.
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเปนระเบียบที่วาง แนวทางปฏิบัติ
ในการรั กษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ บุ ค คล เอกสาร และสถานที่ ไ ด ใ ช บั งคั บ มาเป น เวลานานแล ว และมี
บทบัญญัติหลายประการที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบันนํารายละเอียดในทาง ปฏิบัติมากําหนดไวเกินความจําเปน
รวมทั้งระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติในการรักษาขอมูล
ขาวสารของราชการที่เปนเอกสารมิใหรั่วไหล มีผลใชบังคับแลว สมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภั ย แห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่ อ ให ก ารรกษาความปลอดภั ย แห ง ชาติ เ ป น ไปอย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ” หมายความวา มาตรการและการดําเนินการที่กําหนดขึ้นเพื่อ
พิทักษรักษาและคุมครองปองกันสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ตลอดจนหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ใหพนจากการรั่วไหลการจารกรรม การกอวินาศกรรม การบอนทําลาย การกอ
การราย การกระทําที่เปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ และการ กระทําอื่นใดที่เปนการเปดเผยสิ่งที่
เปนความลับของทางราชการ
“สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสาร บริภัณฑ ยุทธภัณฑ ที่สงวน การ
รหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือวาเปนความลับของทางราชการ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
“บริภัณฑ” หมายความวา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล สิ่งอุปกรณ และสิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศ
กําหนด
“ยุทธภัณฑ” หมายความวา สิ่งของทั้งหลายที่ใชประจํากาย หรือประจําหนวยกําลังถืออาวุธของทาง
ราชการ และสิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศกําหนด
“ที่สงวน” หมายความวา
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(๑) สิ่งปลูกสรางทุกชนิดสําหรับการปองกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพอากาศ โรงงานทํา
อาวุธหรือยุทธภัณฑ โรงชางแสงหรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ อูเรือรบ ทาเรืออันใชเปน ฐานทัพเรือ สถานีวิทยุหรือ
โทรเลข หรือสถานีสงและรับอาณัติสัญญาณ รวมทั้งสถานที่ใด ๆ ซึ่งใช ในการสรางหรือซอมแซมเรือรบ หรือ
อาวุธยุทธภัณฑ หรือวัตถุใด ๆ สําหรับใชในการสงคราม
(๒) ชุมทางรถไฟ โรงงาน และสถานที่ผลิตและจายน้ํา หรือกระแสไฟฟาอันเปนสาธารณูปโภค
(๓) สิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศกําหนด
“การรหัส” หมายความวา การใชประมวลลับ หรือรหัสแทนขอความ หรือการสงขาวสาร ที่เปนความลับ
“ประมวลลับ” หมายความวา การนําตัวอักษร ตัวเลข คําพูด สัญญาณ สัญลักษณมาใชแทนความหมาย
อันแทจริงตามที่ตกลงกันไว เพื่อรักษาความลับในการสงขาวหรือติดตอสื่อสารระหวางกัน
“การจารกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยทางลับเพื่อใหไดลวงรูหรือไดไปหรือ สงสิ่งที่เปนความ
ลับของทางราชการใหแกผไู มมีอํานาจหนาที่ หรือผูที่ไมมีความจําเปนตองทราบ โดยมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการกระทํา
ดั งกล าวเปน ผลร า ยต อความมั่ น คงแห ง ชาติห รือความสงบเรีย บรอย ภายใน หรื อระบอบการปกครอง หรื อ
เสถียรภาพของรัฐบาล หรือกระทําเพื่อประโยชนแก รัฐตางประเทศ หรือเพื่อประโยชนสวนบุคคล
“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ เพื่อทําลาย ทําความเสียหายตอทรัพยสิน วัสดุ
ขอมู ลขาวสาร อาคาร สถานที่ ยุ ทธป จจั ย ที่ส งวน สาธารณูป โภค และสิ่งอํานวย ความสะดวก หรือรบกวน
ขัดขวาง แกไข เปลี่ยนแปลง หนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ รวมทั้งการประทุษรายตอบุคคล ซึ่งทําใหเกิด
ความปนปวน หรือความเสียหายทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางหนึ่งทางใด
“การบอนทําลาย” หมายความวา การกระทําใด ๆ ที่มุงกอใหเกิดความแตกแยก ความปนปวน ความ
กระดางกระเดื่อง ซึ่งนําไปสูการกอความไมสงบ หรือความออนแอภายในชาติ ในทางการเมือง การทหาร การ
เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางหนึ่งทางใด ซึ่งทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงระบอบหรือลมลางสถาบันการ
ปกครองของประเทศ หรือเพื่อทําลายความจงรักภักดี ของประชาชนตอสถาบันชาติ หรือเพื่อประโยชนแกรัฐ
ตางประเทศ
“การกอการราย” หมายความวา การกระทําใด ๆ ที่สรางความปนปวนใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว
หรือเพื่อขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศ ใหกระทําหรือละเวน กระทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสินที่สําคัญ
“ทรัพยสินมีคาของแผนดิน” หมายความวา วัตถุ อาคาร สถานที่ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณคาตอสภาพ
จิตวิทยาของสังคม ประชาชนมีความศรัทธาและหวงแหน หากสูญหาย หรือถูกกระทํา ใหไดรับความเสียหาย พัง
ทลาย หรือทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติยศ แลวจะกระทบกระเทือนตอความรูสึกของประชาชน
และอาจสงผลบั่นทอนความสงบเรียบรอย ของประเทศ
“เขาถึง” หมายความวา การที่บุคคลมีอํานาจหนาที่ หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไดทราบ
ครอบครอง ดําเนินการ หรือเก็บรักษาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ รวมทั้งการที่ ไดรับอนุญาตใหอยูในที่ซึ่ง
นาจะไดทราบเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการนั้นดวย
“รั่วไหล” หมายความวา สิ่งที่เปนความลับของทางราชการไดถูกครอบครองหรือไดทราบโดยบุคคลผูไมมี
อํานาจหนาที่

25

“กรช.” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่อยูในกํากับของฝาย
บริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“เจาหนาที่ของรัฐ”
หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจดําเนินการที่เกี่ยวของกับสงที่เปนความลับของทางราชการ “เจาหน
าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย” หมายความวา เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง และมอบหมายจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐ เพื่อทําหนาที่ดําเนินการ ควบคุม กํากับดูแล ตลอดจนใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของหนวยงานนั้น
“องคการรักษาความปลอดภัย” หมายความวา สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี หรือศูนย
รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมหรือกองบัญชา การตํารวจสันติบาล สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ แลวแตกรณี
ขอ ๕ การรักษาความปลอดภัยแหงชาติในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร นอกจากตองปฏิบัติตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้แลว ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดวย
ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๗ ใหหนวยงานดังตอไปนี้ เปนองคการรักษาความปลอดภัย
(๑) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน มีหนาที่
ใหคําแนะนํา ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแกหนวยงานของรัฐฝายพลเรือน และกํากับดูแล
ตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพื่อใหระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ
ยกเวนในสวนที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยแกหนวยงานของรัฐฝายตํารวจ
(๒) ศูน ยรั กษาความปลอดภั ย กองบั ญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมเป นองค การรั กษาความ
ปลอดภัยฝายทหาร มีหนาที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแกหนวยงานของรัฐ
ฝายทหาร และกํากับดูแล ตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพื่อใหระบบการรักษาความปลอดภัยนั้น
ไดผลสมบูรณอยูเสมอ
(๓) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝาย
ตํารวจ มีหนาที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ แกหนวยงานของรัฐฝายตํารวจ
และกํากับดูแล ตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพื่อให ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสม
บูรณอยูเสมอ
ขอ ๘ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของตน ในกรณีที่หนวย
งานของรัฐไดมอบหมายหรือทําสัญญาจางใหเอกชนดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งเกี่ยวของกับการรักษาความ
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ปลอดภัย ใหผู ไดรั บมอบหมายหรือผูเปนคูสัญญาซึ่งเปนเอกชนดังกลาว มีหน าที่ต องปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติตามระเบียบนี้ดวย
ข อ ๙ บุ ค คลที่ จ ะเขา ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป น ความลั บ ของทางราชการในชั้ น ใด ต อ งเป น บุ ค คล ที่ ผู  บั งคั บ บั ญ ชา
มอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการไดเฉพาะเรื่อง ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น
ขอ ๑๐ ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอใหองคการรักษาความปลอดภัยชวย
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ของตนที่เกี่ยวของกับชั้นความลับได
ขอ ๑๑ การมอบหมายใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับของ ทางราชการ ให
ยึดถือหลักการจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหลุลวง ไปดวยดี หามผูไมมีหนาที่
หรือไมไดรับคาสั่งหรือไมไดรับการมอบหมายอยางถูกตองอางยศ ตําแหนง หรืออิทธิพลใดเพื่อเขาถึงสิ่งที่เปนความ
ลับของทางราชการ
ขอ ๑๒ เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิผล ใหองคการรักษาความปลอดภัยทุกฝายประสาน
การปฏิบัติและประชุมรวมกันเพื่อดําเนินการจัดใหมีหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนํา การปฏิบัติตามระเบียบนี้
รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของตามความจําเปน
ใหหนวยงานของรัฐนําหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนําตามวรรคหนึ่งไปวางแผนกําหนดวิธี ปฏิบัติ โดย
ประสานมาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการที่เกี่ยวของเขาดวยกัน พรอมทั้ง สอดสอง และตรวจสอบ
มาตรการที่กําหนดไวตามระยะเวลาที่ระบุไวในแผน ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติที่กําหนด นั้นจะตองไมเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และตองคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ เปนสําคัญ
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย และเจาหนาที่ผูชวยไดตาม
ความจําเปน
ใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบจัดการอบรมใหเจาหนาที่ของรัฐไดทราบโดยละเอียด ถงความจําเปน
และมาตรการของการรักษาความปลอดภัย และตองจัดใหมีการอบรมเพิ่มเติม โดยอยู ภายใตความควบคุมของเจา
หนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูบังคับบัญชาตามโอกาส อันสมควร
ขอ ๑๓ ในกรณีที่เห็นเปนการสมควรหรืออยางนอยทุกหาป ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการ ทบทวนการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ องคกรตามรัฐธรรมนูญ สวนราชการสังกัด
รัฐสภา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นใดของรัฐ อาจนําระเบียบนี้ ไปใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
ประเภทชั้นความลับ
ขอ ๑๕ ชั้นความลับของสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ
(๑) ลับที่สุด (TOP SECRET)
(๒) ลับมาก (SECRET)
(๓) ลับ (CONFIDENTIAL)
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ขอ ๑๖ ลับที่สุด หมายความวา ความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วัตถุ สถานที่
และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวน รั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ได
ทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชน แหงรัฐอยางรายแรงที่สุด
ขอ ๑๗ ลับมาก หมายความวา ความลับที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วัตถุ สถานที่
และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหล ไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ได
ทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ อยางรายแรง
ขอ ๑๘ ลับ หมายความวา ความลับที่มีความสําคัญเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วัตถุ สถานที่ และทรัพย
สินมีคาของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหล ไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทํา
ใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ
หมวด ๓
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

ข อ ๑๙ ให มีคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัย แห งชาติคณะหนึ่ง เรีย กโดยย อ ว า “กรช”
ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนกรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม
เปนกรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงการคลัง
เปนกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
เปนกรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงคมนาคม
เปนกรรมการ
(๙) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกรรมการ
(๑๐) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนกรรมการ
(๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนกรรมการ
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เปนกรรมการ
(๑๓) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เปนกรรมการ
(๑๔) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เปนกรรมการ
(๑๕) ผูบัญชาการทหารบก
เปนกรรมการ
(๑๖) ผูบัญชาการทหารเรือ
เปนกรรมการ
(๑๗) ผูบัญชาการทหารอากาศ
เปนกรรมการ
(๑๘) เจากรมขาวทหาร
เปนกรรมการ
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(๑๙) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ
(๒๐) เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
(๒๑) ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
(๒๒) ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย
(๒๓) ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจสันติบาล

เปนกรรมการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ ๒๐ ให กรช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติและอํานวยการตามนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัย
(๓) วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
กรช. มอบหมาย
(๖) เชิญเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคล ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการ
พิจารณาไดตามความจําเปน
(๗) ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแหงชาติตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๒๑ ในการประชุม กรช. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน กรรมการคนที่หนึ่งไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สอง เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ ๒๒ การประชุม กรช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ ลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ขอ ๒๓ ใหสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ กรช. และใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย พรอมทั้งวิเคราะหและสนธิขอมูล ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ
(๒) สนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ
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(๓) พิจารณาเสนอความเห็นตอ กรช. เกี่ยวกับการใหมีกฎหมาย หรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย กลไก และ
มาตรการตาง ๆ เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ กรช. มอบหมาย
หมวด ๔
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล

ขอ ๒๔ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล โดยกําหนดมาตรการ
สําหรับใชปฏิบัติตอผูที่อยูระหวางรอบรรจุหรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูที่จะไดรับ
ความไววางใจใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ หรือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับราชการที่สําคัญ เพื่อเลือก
เฟนและตรวจสอบใหไดผูที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเปนที่เชื่อแนวาตองเปนผูที่ไมเปนภัย และไมกอใหเกิดความ
เสียหายตอความมั่นคง และผลประโยชนแหงรัฐ
ขอ ๒๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
(๒) รับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ
ขอ ๒๖ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ใหใชกับบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูที่อยูระหวางรอบรรจุหรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) ผูที่เปนลูกจางทดลองปฏิบัติงาน หรือฝกงานกอนบรรจุเขาปฏิบัติงาน
(๓) เจาหนาที่ของรัฐที่ยังมิไดรับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ และผูที่ขอกลับเขารับราชการใหม
(๔) เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาที่หรือตําแหนงที่สําคัญของทาง
ราชการ หรือที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสิน มีคาของแผนดิน
(๕) ผูไดรับทุนการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศของหนวยงานของรัฐเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมีขอ
ผูกพันใหเขาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
กรณีตาม (๑) และ (๒) ในระหวางที่ตองรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ถาจําเปนตอง
รีบบรรจุหรือจางบุคคลเขาปฏิบัติงาน ก็ใหบรรจุหรือจางกอนไดโดยมีเงื่อนไขวาถาผล การตรวจสอบปรากฏวาผูนั้นมี
ความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไมเหมาะสมใหหนวยงาน ของรัฐสั่งเลิกบรรจุหรือเลิกจางได
หากผลการตรวจสอบปรากฏวา เจาหนาที่ของรัฐผูใดมีพฤติการณที่นาสงสัยหรือมีการกระทําอันกอใหเกิด
ความไมนาไววางใจซึ่งอาจเปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ ใหยายผูนั้น ออกจากตําแหนงหนาที่นั้น
โดยเร็วและพิจารณาดําเนินการตอไป โดยใหรายงานองคการรักษา ความปลอดภัยทราบดวย
การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ขอ ๒๗ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล โดยละเอียด สําหรับบุคคล
ดังตอไปนี้
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(๑) บุคคลที่จะเขาถึงสิ่งที่เปนความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด หรือลับมากหรือการรหัส
(๒) บุคคลที่มีพฤติการณ หรือปรากฏขาวสาร หรือติดตอกับบุคคล หรือองคการทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ ที่จะเปนภัยตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ
(๓) บุคคลที่จะไดรับมอบหมายใหทําหนาที่หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สําคัญในหนวยงานของรัฐ
ใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่ของขอ ๒๖ มาใชบังคับกับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
โดยละเอียดดวย
ขอ ๒๘ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับรองความไววางใจบุคคลเพื่อใหเขาถึง สิ่งที่เปนความลับของ
ทางราชการตามชั้นความลับที่จะไดมอบหมายใ หปฏิบัติโดยยึดถือ ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล
นั้น
บุคคลใดจะไดรับการรับรองความไววางใจ จะตองผานการอบรมหรือแจงในเรื
ช
่องการรักษา ความปลอดภัย
ตามระเบียบนี้เสียกอน และลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนง หนาที่
ในกรณีจําเปนเรงดวน หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจรับรองความไววางใจบุคคลโดยไมตองรอ ฟงผลการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลไดตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่กําลังรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลเพื่อบรรจุหรือแตงตั้ง บุคคลเปนเจา
หนาที่ของรัฐตําแหนงใด ถาจําเปนตองรีบบรรจุหรือแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงนั้นโดยดวน ก็ใหบรรจุ
หรือจางกอนได โดยมีเงื่อนไขวาถาผลการตรวจสอบปรากฏวา ผูนั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไม
เหมาะสม ก็ใหเลิกบรรจุหรือเลิกจาง
(๒) ในกรณีที่เปนการมอบหมายความไววางใจใหบุคคลปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ
แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเขารับตําแหนงหนาที่ ใหเปนไปตามที่กําหนด ในประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ขอ ๒๙ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีทะเบียนความไววางใจของเจาหนาที่ของรัฐทุกคน ตามระดับความไว
วางใจที่แตละคนไดรับอนุมัติ และตองแกไขทะเบียนความไววางใจใหตรงตาม ใบรับรองความไววางใจ ตามตําแหนง
หนาที่ของบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลหรือมี พฤติการณที่สงสัยวาบุคคลนั้นจะไมเหมาะสมกับความ
ไววางใจที่ไดรับอยู จะตองตรวจสอบประวัติ และพฤติการณบุคคลใหมและแกไขทะเบียนความไววางใจทันที
แบบทะเบียนความไววางใจ และแบบใบรับรองความไววางใจ ใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ขอ ๓๐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความลับ ของทางราชการ
บุคคลนั้นตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล และใหหนวยงาน ของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความ
ลับของทางราชการ โดยบันทึกชื่อบุคคลดังกลาวลงในทะเบียนความไววางใจ
(๒) มีหนังสือหรือใบรับรองความไววางใจใหเปนหลักฐาน เมื่อตองสงบุคคลไปประชุมหรือเขารวมในกิจการ
อื่นใดที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ชั้นลับที่สุดหรือลับมาก นอกหนวยงานตนสังกัด
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ขอ ๓๑ ในกรณี ที่บุคคลใดจะพน จากภารกิจหรือตําแหนงหน าที่ที่เกี่ยวกับ สิ่งที่เปน ความลั บ ของทาง
ราชการใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหหนวยงานของรัฐคัดชื่อออกจากทะเบียนความไววางใจ
(๒) ให บุ ค คลนั้ น คื น ข อมู ล ข า วสารกั บ หลัก ฐานต า ง ๆ ให กั บ หั ว หนา หน ว ยงานของรั ฐ หรื อผู ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
(๓) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย หรือเจาหนาที่ควบคุมการรักษา ความปลอดภัย ชี้
แจงใหบุคคลนั้นไดทราบถึงความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ ในการเปดเผยความลับของทาง
ราชการ และใหบุคคลนั้นลงชื่อในบันทึกรับรองการรักษาความลับ เมื่อพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ไวเปน
หลักฐาน
แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ ใหเปนไปตามที่ กําหนดใน
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอ ๓๒ บุคคลที่พนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาที่ไปแลว เมื่อกลับเขาทํางานในภารกิจ หรือตําแหนงหนาที่
ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ ตองตรวจสอบประวัติและพฤติการณ บุคคลใหมตามระเบียบนี้
หมวด ๕
การรักษาความปลดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ขอ ๓๓ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ โดยกําหนดมาตรการ
เพื่อพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกที่สงวน อาคาร และสถานที่ของหนวยงาน ของรัฐ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เจา
หนาที่ ของรัฐ และขอมูลขาวสารในอาคารและสถานที่ดังกลาว ใหพน จากการโจรกรรม การจารกรรม การกอ
วินาศกรรม การกอการราย หรือเหตุอื่นใดอันอาจทําให เสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐ
ได
ขอ ๓๔ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ใหหนวยงานของรัฐ คํานึงถึง
ภยันตรายดังตอไปนี้
(๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณธรรมชาติและอุปทวเหตุ เชน พายุ น้ําทวม ฟาผา แผนดินไหว ดิน
ถลม และเพลิงไหม
(๒) ภยันตรายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก การกระทําโดยเปดเผย เชน การจลาจล การกอความ
ไมสงบ และการโจมตีของฝายตรงขาม และการกระทําโดยไมเปดเผย เชน การโจรกรรม การจารกรรม การกอ
วินาศกรรม และการกอการราย
ขอ ๓๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
(๒) กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
(๓) ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
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ขอ ๓๖ แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ใหจัดทําขึ้นโดยพิจารณาถึง สิ่งดังตอไปนี้
(๑) ระดับความสําคัญของหนาที่และภารกิจของแตละหนวยงานของรัฐซงมีความแตกตางกัน
(๒) สถานการณและสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่ ไดแก ลักษณะภูมิศาสตรและทําเลที่ตั้ง ของหนวยงาน
ของรัฐ อุดมการณหรือทัศนคติของประชาชนในพื้นที่นั้น ตลอดจนพฤติการณที่อาจเปน ภัยของฝายตรงขาม
(๓) ขาวสาร สิ่งบอกเหตุ และการเตือนภัย ตลอดจนการสนับสนุนชวยเหลือที่อาจขอรับจากหนวยงานของ
รัฐอื่น ๆ
(๔) จํานวนเจ าหนาที่ ที่ปฏิบัติงานและเจาหน าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งขึ้น อยูกับขนาด ของอาคาร
สถานที่ และพื้นที่ที่ตองควบคุมดูแล
(๕) งบประมาณที่จะใชในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
(๖) การออกแบบกอสรางที่สงวน อาคารและสถานที่ หรือเครื่องกีดขวางของทางราชการ ที่มีความสําคัญ
หรือความลับที่ตองพิทักษรักษา ใหคํานึงถึงดานการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ใหอยูในความรับผิดชอบของหัวหนา
หนวยงานของรัฐ
(๗) การติดตอสื่อสารภายในหนวยงานของรัฐนั้น และกับหนวยงานของรัฐอื่น ๆ
(๘) การรายงานผลการสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา
ขอ ๓๗ มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณา ดําเนินการดัง
ตอไปนี้
(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย โดยกําหนดขอบเขตที่แนชัดในการควบคุมการเขาและออก
(๒) ใชเครื่องกีดขวาง เพื่อปองกัน ขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะที่ไมมี สิทธิเขาไปใน
พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
(๓) ใหแสงสวางเพื่อปกปองพื้นที่ที่มีความสําคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
(๔) จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยสําหรับตรวจและเตือนใหทราบ เมื่อมีการเขาใกลหรือการลวงล้ําเขามา
ในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
(๕) ควบคุมบุคคลเพื่อตรวจสอบใหทราบวาเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหผานเขาพื้นที่ ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่หวงหาม
(๖) ควบคุมยานพาหนะ เพื่อใหทราบวายานพาหนะใดไดรับอนุญาตใหผานเขาในพื้นที่ที่มีการควบคุมและมี
บันทึกเปนหลักฐานการเขาและออก
(๗) จัดใหมีเ จาหน าที่ รั กษาความปลอดภัย สถานที่ ประกอบด ว ย เจาหน าที่เวรรักษา ความปลอดภัย
ประจําวัน นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน ยามรักษาการณและเจาหนาที่อื่น ๆ เพื่อใหการรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘) ป อ งกั น อั ค คี ภั ย โดยต อ งวางแผนและกํ า กั บ ดู แ ลให เ ป น ไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนคําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
ขอ ๓๘ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการสํารวจและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับสถานที่
ตามความเหมาะสม โดยขอคําแนะนําจากองคการรักษาความปลอดภัย
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หมวด ๖
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ

ขอ ๓๙ ในหมวดนี้
“การประชุมลับ” หมายความวา การรวมปรึกษาหารือเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เปนความลับ ของทาง
ราชการ และใหหมายความรวมถึงการหาขอยุติ ขอพิจารณา ความเห็น การอภิปราย การบรรยาย การบรรยาย
สรุป และเหตุการณที่ปรากฏในการประชุมลับนั้นดวย
ขอ ๔๐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ โดยกําหนดมาตรการ
เพื่อพิทักษรักษาสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่ปรากฏในการประชุมลับ ไมใหมีการรั่วไหล รบกวน ขัดขวางการ
ประชุม หรือถูกจารกรรม รวมทั้งคุมครองบุคคลและสถานที่ ที่เกี่ยวของกับการประชุมลับนั้นจากการกอวินาศกรรม
ขอ ๔๑ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องที่จะมีการประชุมลับเปนผูรับผิดชอบ จัดประชุมและรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการประชุมนั้น หรืออาจมอบหมายใหบุคคลที่เหมาะสม เปนผูดําเนินการแทนได
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบหมายใหรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ แตงตงเจาหนาที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ และนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ รวมทั้งแจงใหผูเขารวมการ
ประชุมและผูมีหนาที่เกี่ยวของทุกฝายทราบ
ขอ ๔๒ ในกรณีที่ผูเขาประชุมแตละฝายจําเปนตองวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย เฉพาะในฝายตน
แลว การวางมาตรการดังกลาวตองสอดคลองกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย ในการประชุมลับตามระเบียบนี้
และใหแตงตั้งเจาหน าที่รักษาความปลอดภัยของฝายนั้นขึ้น เพื่อทํา หนาที่ประสานงานในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยกับเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ ประชุมลับ
ขอ ๔๓ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองคํานึงถึงหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุมลับ ตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล พรอมทั้งไดรับ
ความไววางใจใหเขาถึงความลับในการประชุมนั้น และการปฏิบัติงานใหอยูใน ความควบคุมของเจาหนาที่ควบคุม
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับนั้น สําหรับผูที่ไมมีอํานาจ หนาที่ ตองไมไดรับทราบหรือครอบครองสิ่ง
ที่เปนความลับของทางราชการในการประชุม
(๒) หามนําเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ หรือเครื่องบันทึกภาพหรือเสียงเขาไปในสถานที่ประชุม และตอง
ไมนําเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ หรือขอมูลขาวสารใด ๆ ออกนอกสถานที่ประชุมนั้น
ขอ ๔๔ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
(๒) ดําเนินการรักษาความปลอดภัย
(๓) ประสานงานการรักษาความปลอดภัย
(๔) กําหนดวิธีปฏิบัติตอผูมาติดตอ
(๕) แถลงขาวตอสื่อมวลชน
(๖) บรรยายหรือบรรยายสรุปเรื่องที่เปนความลับ
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ขอ ๔๕ การกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ประกอบดวย สิ่งดังตอไปนี้
(๑) กําหนดอาณาเขตที่ใชในการประชุมลับ ที่ทําการของผูเขาประชุมลับและสถานที่ที่ใชเก็บรักษาสิ่งที่
เปนความลับของทางราชการ และจัดใหมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตามความจําเปนและเหมาะสมไวลวง
หนากอนเปดการประชุมลับ
(๒) กําหนดใหมีบัตรผานหรือปายแสดงตนสําหรับใชควบคุมบุคคล หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการกําหนด
พื้นที่ที่มีการรั กษาความปลอดภั ยในการประชุมลั บตามวรรคหนึ่ง ใหดํ าเนิน การตาม มาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ขอ ๔๖ เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิคตลอดในพื้นที่ที่กําหนดใหมีการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดอยาง
ละเอียดกอนวันเปดประชุมลับและระหวางการประชุมลับ
(๒) ในกรณีที่การประชุมลับนั้นมีความสําคัญมาก หนวยงานของรัฐอาจขอความชวยเหลือ จากองคการ
รักษาความปลอดภัยได หลังจากที่องคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแลว ใหสงมอบ ความรับผิดชอบในพื้นที่
นั้นเปนลายลักษณอกั ษรแกเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ ประชุมลับหรือผูแทนหนวยงานนั้น
การปฏิบัติตอสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ การควบคุมดูแลการประชุมลับ การทําลาย ขอมูลขาวสาร
ลั บ ที่ ไม ใชแล ว ใหอยู  ใ นความดู แลของเจ า หนาที่ ควบคุม การรัก ษาความปลอดภัย ในการ ประชุมลับ และนาย
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ขอ ๔๗ ในกรณีที่มีผูมาติดตอกับผูเขาประชุมในการประชุมลับ ผูรับผิดชอบจัดประชุม ตองจัดใหมีการ
ปฏิบัติตามขอ ๓๗ (๕) และขอ ๔๕ (๒) โดยอนุโลม
ขอ ๔๘ กรณีจําเปน ตองมี การแถลงขาวเกี่ย วกั บการประชุมลับ ใหผู รับ ผิดชอบจัด ประชุม ดําเนิน การ
ดังตอไปนี้
(๑) จดสถานที่ที่ใชแถลงขาวขึ้นโดยเฉพาะ และควรอยูนอกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุม
ลับ
(๒) กําหนดใหผแู ถลงขาว หัวขอที่จะนําแถลง และขอมูลขาวสารที่จะเผยแพรตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ลับกอน หรือในกรณีที่ที่ประชุมลับมอบหมายใหมีผูแถลงขาวหลายคน ผูแถลงขาว แตละคนตองแถลงเฉพาะเรื่องที่
ตนไดรับอนุมัติจากที่ประชมลับเทานั้น
(๓) ควบคุมใหการแถลงขาวหรือการเผยแพรขอมูลขาวสาร และผูเขารับฟงเปนไปดวย ความเหมาะสม
ขอ ๔๙ ในกรณีที่เปนการบรรยายหรือการบรรยายสรุปเรื่องที่เปนความลับนอกจากจะตอง ปฏิบัติตาม
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ดวย
(๑) กําหนดชั้นความลับของการบรรยายหรือการบรรยายสรุป โดยถือตามชั้นความลับ
ที่สูงสุดในขอมูลขาวสาร หรือสิ่งที่ใชประกอบการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น
(๒) กําหนดใหผูเขารับฟงทุกคนตองไดรับความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของการบรรยาย หรือการ
บรรยายสรุปนั้น
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(๓) เมื่อเริ่มและสิ้นสุดการบรรยายหรือการบรรยายสรุ ป ผูบรรยายตองแจงใหผูเขารับฟงรับทราบชั้น
ความลับของการบรรยาย และเนนย้ําใหดําเนินการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งที่ไดรับฟง จากการบรรยายหรือการ
บรรยายสรุปนั้น
หมวด ๗
การละเมิดการรักษาความปลอดภัย

ขอ ๕๐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการเพื่อปองกันการละเมิดฝาฝน หรือ ละเลยไมปฏิบัติตาม
มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว จะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม อันเปน เหตุใหความลับของทางราชการ
รั่วไหล หรือเปนเหตุใหเจาหนาที่ของรัฐ หรือวัสดุอุปกรณหรือทรัพยสิน ของรัฐไดรับความเสียหาย
ขอ ๕๑ ใหเจาหนาที่ของรัฐผูพบเห็นหรือทราบ หรือสงสัยวาจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการ การรักษาความ
ปลอดภัย รีบดําเนินการเบื้องตนเพื่อลดความเสียหายใหเหลือนอยที่สุดและรายงาน ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือแจง เจาของเรื่องเดิมทราบโดยเร็วที่สุด
ขอ ๕๒ ใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) สํารวจและตรวจสอบความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
(๒) ดําเนินการเพื่อปองกันหรือลดความเสียหายใหเหลือนอยที่สุด
(๓) สํารวจตรวจสอบและคนหาสาเหตุแหงการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจุดออน
และขอบกพรองตาง ๆ
(๔) ดํ า เนิ น การแก ไขมาตรการการรักษาความปลอดภัย ให รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป องกั น มิ ให มีการละเมิด
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นอีก
(๕) รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา ตามลําดับ
ชั้น หากมีขอมูลขาวสารลับสูญหายใหรายงานและบันทึกลงในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสาร ลับดวย
(๖) หากปรากฏหลักฐานหรือขอสงสัยวาเกิดการจารกรรม หรือการกอวินาศกรรมใหรายงานและขอ
อนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อแจงเรื่องใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในดาน การสืบสวนดําเนินการตอไป
ขอ ๕๓ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๕๒ แลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) แจงใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องเดิมหรือเจาของสถานที่หรือผูที่เกี่ยวของทราบทันที
(๒) สอบสวนเพื่อใหทราบวาผูใดเปนผูละเมิดและผูใดเปนผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น
(๓) พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเชนนั้นเกิดขึ้นซ้ําอีก
(๔) พิจ ารณาดําเนินการลงโทษตามกฎหมายตอผูละเมิดมาตรการการรั กษาความปลอดภัย หรือผูจ ะ
ละเมิด และผูรบั ผิดชอบตอการละเมิดนั้น
ขอ ๕๔ ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องเดิมหรือผูที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวาสมควรลดหรือยกเลิกชั้นความลับของสิ่งที่เปนความลับของทางราชการ นั้นหรือไม
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(๒) ขจัดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่จะมีตอความมั่นคงและ
ผลประโยชนแหงรัฐ ในการนี้ อาจตองเปลี่ยนนโยบายและแผนพรอมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร

บทเฉพาะกาล

ขอ ๕๕ ใหสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่มีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการรักษา ความปลอดภัยแห
งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนสิ่งที่เปนความลับของทางราชการตามระเบียบนี้
บรรดาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการที่เ กี่ยวของกับ การรักษาความปลอดภัยที่ไดกําหนดไว กอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหคงมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะไดมีการกําหนดขึ้นใหมตามระเบียบนี้
แบบเอกสารตาง ๆ ตามระเบีย บวาดวยการรักษาความปลอดภัยแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมี อยู กอน
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะมีการกําหนดแบบตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสื่อสารทางวิทยุคมนาคม
ความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสายอากาศ
1.1ความหมายของสายอากาศ (antenna)
- เปนอุปกรณที่ทําจากโลหะเพื่อใชในการแพรกระจายคลื่นหรือรับคลื่นวิทยุ
- เปนวิธีสําหรับการแพร/รับคลื่นก็ไดหรือในอีกนัยสายอากาศเปนอุปกรณตรงกลางระหวางอากาศกับ
อุปกรณนําสัญญาณขอใหพิจารณารูป 1.1

รูปที่1.1 แสดงขั้นตอนของการใชสายอากาศในระบบ
อุปกรณนําสัญญาณ คือ หรือสายนําสัญญาณ อาจใชสายโคแอกเชียล หรือทอเวฟไกด (waveguide) ทําการนํา
คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากแหลงกําเนิดไปยังสายอากาศ หรือจากสายอากาศไปสูเครื่องรับ
1.2ชนิดของสายอากาศ
เนื้อหาตอนนี้เปนการอธิบายอยางยอ ๆ ถึงชนิดหลัก ๆ ของสายอากาศมีดังนี้
1. สายอากาศแบบลวดตัวนํา (wire antenna)
จัดเปนสายอากาศที่เราคุนหนาตาเปนอยางยิ่ง มีใชงานในทุกรูปแบบอยางเชน บนรถยนต, อาคาร, เรือ, เครื่องบิน,
ยานอวกาศ และอื่น ๆ รูปรางของสายอากาศแบบลวดตัวนํายังแยกยอยไดอีกเชน แบบเสนตรง (ไดโพล), ลูป (วนเป
นรอบ) และแบบวงกนหอย (คลายสปริง) ดูไดจากรูป 1.2
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รูปที่1.2 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศชนิดลวดตัวนํา
สายอากาศแบบลูป (Loop) ไมจําเปนตองเปนวงกลมอาจมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผา, วงรีหรือ
ลักษณะอื่น สวนลูปชนิดวงกลมนั้นจัดวามีใชงานมากที่สุด เพราะงายในการสราง
2. สายอากาศแบบชอง (aperture antenna)
เริ่มมีการใชสายอากาศชนิดนี้มากกวาในอดีต โดยเฉพาะในการใชงานยานความถี่สูงสวน รูปแบบตาง ๆ ของ
สายอากาศแบบชองดูไดในรูป 1.3

รูปที่1.3 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศแบบชอง
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สายอากาศชนิดนี้ใชประโยชนดานเครื่องบิน หรือยานอวกาศ เนื่องจากความสะดวกในการ ติดตั้ง และยังสามารถ
หุมดวยฉนวนหรือวัสดุที่ไมเปนสื่อไฟฟาไดอีก เพื่อปองกันสภาพที่อันตราย ตอระบบสื่อสาร
3. สายอากาศแบบอารเรย(array antenna)
การประยุกตใชงานสายอากาศ โดยสวนมากแลวจะมีคุณสมบัติของการแพรกระจายคลื่นไมเหมือนกันทําใหเกิด
วิธีการนําอีลีเมนทมาใชงานรวมกันเพื่อสนองกับความตองการใชงานตางๆซึ่งเราสามารถกําหนดใหทิศทางหลักใน
การแพรคลื่นของสายอากาศอยูทางทิศใดได
ตัวอยางการใชงานแบบอารเรยแสดงในรูป 1.4

รูปที่1.4 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศอารเรย
# หมายเหตุการนําสายอากาศหลาย ๆ อีลีเมนทมาตอเรียงกันเปนแผง เรียกวาอารเรยมีผลใหคาอัตราขยายมาก
ขึ้น และยังควบคุมทิศทางการแพรคลื่นได
4. สายอากาศแบบสะทอนคลื่น (reflector antenna)
ผลจากความสําเร็จในการสํารวจอวกาศตอวิชาสายอากาศทําใหเกิดการพัฒนาไปอยางมากทั้งนี้เพราะตองนํามาใช
งานสื่อสารระยะไกลมาก จึงตองพัฒนาสายอากาศสง/รับคลื่นที่สามารถเดินทางไดเปนลานไมล
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ชนิดของสายอากาศที่ถูกนํามาใชงานนี้อยางมาก คือ แบบตัวสะทอนพาราโบลิก (parabolic reflector) ดังแสดงใน
รูป 1.5

รูปที่1.5 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศชนิดสะทอนคลื่น
สายอากาศชนิดนี้ยิ่งมีขนาดใหญมากก็จะใหอัตราขยายสูงมากตามไปทําใหสามารถสงหรือรับคลื่นในระยะไกล
มากได
5. สายอากาศแบบเลนส(lens antenna)
แตเดิมเลนสถูกใชเพื่อรวมแสงใหสองผานไปยังจุดที่ตองการไดในวิชาสายอากาศไดอาศัยหลักการนี้โดยเลือกวัสดุที่
จะมาทําเลนสใหสามารถรวมคลื่นที่แพรออกใหสงไปยังทิศทางที่ตองการไดสําหรับการประยุกตใชงานเชนเดียวกับ
แบบสะทอนคลื่นพาราโบลิก โดยเฉพาะที่ความถี่สูงมากๆ จะใชไดผลดี
สายอากาศแบบเลนสยังถูกแบงออกตามรูปรางที่สรางขึ้น แสดงในรูป 1.6
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รูปที่1.6 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศเลนส
โดยสรุปแลวสายอากาศในทางทฤษฎีจะสามารถนําพลังงานทั้งหมดที่มาจากเครื่องสงไปออกอากาศไดโดยไมมีการ
สูญเสียเลยแตสายอากาศที่มีคุณภาพขนาดนั้นยังไมมีใครทําไดสายอากาศมีมากชนิดซึ่งแตละแบบถูกสรางใหมีรูป
แบบการแพรคลื่นแตกตางกันไปใหเหมาะสําหรับงานที่ประยุกตใชเนื้อหาตอจากนี้ไดอธิบายถึงคุณสมบัติของ
สายอากาศที่ใชกันอยางละเอียดพอควร
1.3สายอากาศแบบโมโนโพล (Monopole Antenna)
การสงคลื่นโดยใชสายอากาศในยานความถี่ตั้งแตมาก (VLF), ต่ํา (LF) และปานกลาง (MF) จะตองใหความสนใจใน
แงของความสูงของสายอากาศและการติดตั้งในแนวตั้งกับพื้นโลกเนื่องจากที่ความถี่ระดับนี้คาความยาวคลื่นมีค
ามาก จึงคิดคนวิธีใชสายอากาศที่มีความยาวเพียง λ/ 4แทน ดวยเหตุผลที่แสดงในรูป1.7
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รูปที่1.7 แสดงการแพรคลื่นของสายอากาศแบบโมโนโพล หรือยูนิโพล
จากรูปเปนภาพของสายอากาศขนาดλ/ 4ติดตั้งในแนวตั้งกับพื้นโลก โดยมีจุดฟดที่บริเวณดานลางระหวาง
สายอากาศกับพื้นดิน เราเรียกสายอากาศชนิดนี้วา ยูนิโพล (unipole) หรือโมโนโพล (monopole) ซึ่งมีคุณสมบัติ
แพรคลืน่ ไดขนาดเทากันทุกทิศทางในระนาบแนวนอน สวนระนาบแนวตั้งมีพลังงานบางสวนพุงสูฟาและอีกบางสวน
พุงเขาหาพื้นดิน เหมือนกับที่แสดงดวย เสนประในรูป
คลื่นที่มีทิศลงจะกระทบพื้นดินและสะทอนกลับขึ้นมาโดยมีคามุมตกกระทบเทากับคามุมสะทอน (คิดจากพื้นโลกที่
เรียบ) ณจุดหนึ่งที่หางจากสายอากาศพลังงานคลื่นที่รับไดเกิดจากคลื่นตรงและคลื่นที่สะทอนกับพื้นโลกคาความเข
มสนามที่จุดนี้เปนคารวมของความเขมสนามในคลื่นแตละแบบถามีผูสังเกตอยูที่จุดนี้อาจคิดไดวาคลื่นสะทอนนั้น
สามารถจินตนาการวาแพรออกสายอากาศสวนที่ใตพื้นดิน (ความจริงไมมีสวน)
จากรูปเราเห็นสายอากาศในความคิดนี้เรียกวาสายอากาศจําลอง (image antenna) ก็ไดซึ่งจะแสดงวาสายอากาศ
ถูกใชงานที่ความยาว2เทาของความจริงของมันความสูงทั้งหมดของสายอากาศ (รวมสวนจําลอง)
มีคาλ / 2ดังนั้นการไหลของกระแสและแรงดันไฟฟาจะเหมือนกับสายอากาศไดโพลขนาดλ / 2ทุกประการ
คาอินพุทอิมพีแดนซของสายอากาศนี้มีคาเปนความตานทานอยางเดียวคือ37โอหมและในรูป1.8จะแสดงการ
กระจายของกระแสและแรงดันไฟฟาของสายอากาศไดโพลแบบλ / 2
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รูปที่1.8 แสดงลักษณะของกระแส – แรงดันไฟฟาบนไดโพลแบบλ / 2
(a)
(b)

คิดจากคา r.m.s
คิดจากคา peak

จากรูป 1.8 ที่แสดงลักษณะของกระแสนํามาวิเคราะหกับสายอากาศแบบλ / 2 หรือโมโนโพลไดวา คลื่นนิ่งหรือส
แตนดิ้งเวฟที่เกิดขึ้นจะมีคากระแสมากที่สุดที่จุดปลายสายอากาศอาจมีผลลัพธใหคากระแสปริมาณมากไหลจาก
สายอากาศลงพื้นดิน และสูญเสียพลังงานสวนนี้ไป
การแกไขใหสูญเสียพลังงานสวนนี้นอยที่สุดเพื่อรักษาคาประสิทธิภาพของสายอากาศใหสูงสุดเทาที่ทําไดมีแนวทาง
คือพื้นดินตองมีสภาพตัวนําสูงโดยการนําลวดทองแดงตอออกจากฐานรอบสายอากาศเปนระยะทางเทากับความสูง
ของเสาและฝงลงดินดวยความลึกประมาณ1/3เมตรซึ่งเสนลวดนี้ทําหนาที่คลายกราวนดใหกับสายอากาศทําใหเกิด
การสะทอนของคลื่นอยางสมบูรณบางกรณีการใชสายอากาศแนวตั้งลักษณะไมจําเปนตองเปนโมโนโพลเสมอไป (มี
ความสูงหรือความยาวเทากับλ/ 4)อยางเชนที่คาความถีามาก
่ต
คาความยาวขนาดλ/ 4จัดวาสูงมากไดเชน ที่
ความถี่300 KHZ มีคาλ / 2 = 500 เมตร, คาλ / 4 = 250 เมตร หรือความถี่30 KHZ มีคาλ/ 2 = 5,000
เมตร,คาλ/4=2,500เมตรเห็นไดวาการสรางสายอากาศโมโนโพลในยานความถี่ต่ําขนาดนี้ไมคุมคาเลยจึงแกไขโดย
สรางสายอากาศใหมีขนาดสั้นลงและไมจําเปนตองมีขนาดλ/4เสมอไปอาจจะสรางที่ขนาดλ/16หรือนอยกวานี้เรา
เรียกสายอากาศแบบนี้วาสายอากาศอยางสั้นทางไฟฟา (electrically short) ซึ่งมีการตั้งเสาในแนวดิ่งกับโลก และมี
จุดฟดที่จุดฐานของสายอากาศกับพื้นดินสวนการไหลของกระแสที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเปนเสนตรง (Linear) ดัง
แสดงในรูป1.9

รูปที่1.9 แสดงลักษณะของกระแสบนสายอากาศแบบสั้นทางไฟฟา
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การสรางสายอากาศที่ขนาดนอยกวาλ/ 4จะมีผลตอคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้
- ทําใหคาอิมพีแดนซมีองคประกอบทางประจุไฟฟาเพิ่มเขามา (เกิดรีแอ็กแตนซ)
- ลดคาความตานทานการแพรคลื่นของสายอากาศ
- ลดคากระแสในสายอากาศ (คากระแสในวงจรจูนทั่วไปมีคาสูงสุดที่รีโซแนนซ) การที่จะทําใหสายอากาศ
กลับมารีโซแนนซใหมตองตอคาความเหนี่ยวนําไฟฟาอนุกรมเขาที่จุดปอนสัญญาณ แตพบวาโชคไมดีที่คา
สูงสุดของกระแสที่มีขึ้นอยูเลยความยาวสายอากาศไปดวยเหตุนี้ทําใหกําลังสงที่ออกมาของสายอากาศแบบ
สั้นทางไฟฟามีคานอยกวาที่ประเมินไว
1.5สายอากาศที่ใชยานความถี่สูง
สายอากาศรับเพื่อใชในงานความถี่สูง อาจอยูในยาน 3-30 MHz ซึ่งเราสามารถใชอารเรยของสายอากาศแบบลูป
ชนิดแนวตั้ง (vertical loop antenna) ในจุดประสงคนี้ได
แตเดิมสายอากาศแบบลูปมีคาความตานทานการแพรคลื่นต่ํา และมีคารีแอ็กแตนซสูง ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จัด
วางายตอการติดตั้งลูปแบบแนวตั้งในลักษณะเปนแผงหรืออารเรยโดยถาเฟสภายในลูปถูกตองเราจะไดรูปแบบ
การแพรคลื่นที่ตองการ
ขอดีของสายอากาศนี้คือ
1. ไมเกิดการรบกวนจากวัตถุตัวนําขางเคียง
2. ถามุมของอารเรยที่กระทํากับแนวราบมีคาต่ําจะใหรูปแบบการแพรีคลื่นเหมือนในรูป 1.15
แตถามุมมีคาสูงจะใหรูปแบบเปนออมนิไดเร็คชั่นแนล ขอดีจุดนี้เองทําใหสายอากาศอารเรยแบบลูปแนวตั้ง ใช
รับคลื่นจากระยะไกลไดทุกทิศและรับจากระยะใกลไดดี
ในยานความถี่สูง(330MHz)นั้นความยาวคลื่นมีขนาดต่ําพอที่จะนําไดโพลแบบ λ / 2มาใชเปนอีลีเมนทใน
สายอากาศอารเรยไดหลายชนิด
รูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลแบบλ/ 2ทั้งในแนวราบและแนวตั้ง พอพิจารณาไดวาคาไดเร็คติวิตี้หรืออัตราขยาย
ของไดโพลเพียงหนึ่งอันยังไมเหมาะที่นํามาใชงานไดดีทําใหการตอไดโพลเปนอารเรยมีกันแพรหลาย
รูปแบบการแพรคลื่นของอารเรยแบบไดโพล มีคาขึ้นอยูกับ
1. รูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลแตละอัน
2. ชวงหางระหวางไดโพลดวยกัน
3. ความสัมพันธทางเฟสของกระแสบนไดโพล
ยกตัวอยางใชไดโพลแบบλ / 2 จํานวน2 อันวางใกลกันคาพลังงานที่แพรออกจากไดโพลจะมีสวนหนึ่งที่เฟส
เหมือนกันขณะที่อีกสวนมีเฟสตางกันดวยเหตุนี้รูปแบบการแพรคลื่นของสายอากาศอารเรยแบบ2 ไดโพล (twodipole array antenna) มีลักษณะไมเหมือนกับรูปแบบของแตละอัน
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รูปที่1.19 แสดงผลของการเปลี่ยนเฟสในกระแส และระยะหางระหวางอีลีเมนททั้งสองของอารเรย
จากรูป เปนรูปแบบการแพรคลื่นในระนาบแนวราบของอารเรยแบบไดโพลที่วางในแนวตั้ง 2 อัน โดยมีการเปลี่ยนค
าเฟสของกระแสใหมีคา 1800 , 1200 , 600และ 00รวมทั้งชวงหางของไดโพลทั้งสองเปน (1) λ / 4และ
(2)λ/ 2
เห็นไดชัดวากรณีชวงหางเทากับλ/ 2คาไดเร็คติวิตี้และอัตราขยายมีมากที่สุดและกระแสเหมือนกัน
(inphase)แตโชคไมดีที่อารเรยแบบสองไดโพลนี้แพรคลื่นไดเทากันในสองทิศตรงขามกันในขณะที่ความตองการใช
งานทั่วไปตองการแพรคลื่นไปในทิศเดียวใหไดปริมาณมากที่สุดเทานั้นเราแกปญหานี้ดวยการเพิ่มตัวสะทอนหรือ
รีแฟลกเตอร(reflector)ไวดานหสาจากอารเรยโดยมีระยะหางแนนอนเทากับ λ/4 มีผลใหพลังงานที่แพรมาในทิศที่
ไมตองการมีระยะเดินทางเทากับλ/ 4กอนที่ทั้งหมดจะสะทอนกลับไปเสริมในทิศตรงขาม
การกําหนดระยะหางระหวางไดโพลกับรีแฟลกเตอรไวที่คาแนนอนคือλ/ 4จะทําใหเฟสของทั้งสองเสริมกัน และ
เพิ่มคาอัตราขยายขึ้นอีก 6 dB (การเพิ่มรีแฟลกเตอรลงไปนี้พบวาคาอินพุทอิมพีแดนซของอารเรยลดลง)
สําหรับการเพิ่มไดเร็คติวิตี้ และอัตราขยายของสายอากาศ ทําไดโดยเพิ่มจํานวนไดโพ ลแบบλ/ 2ที่ใชในอารเรย
ใหมากขึ้น
กรณีที่ติดตั้งไดโพลแบบλ/ 2ที่ความสูงจากพื้นดินเปนระยะหนึ่งหรือสองความยาวคลื่นพบวารูปแบบการแพรคลื่น
ในระนาบแนวตั้งจะเปลี่ยนไป เนื่องมาจากผลการสะทอนกับพื้นโลก ดัง แสดงในรูป 1.20
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รูปที่1.20 แสดงภาพการเกิดสายอากาศจําลองของไดโพลในการสะทอนคลื่นกับพื้นโลก
จากรูป คลื่นที่รับไดณ จุดหนึ่งเกิดจาก 2 ประการคือ คลื่นตรง และคลื่นสะทอน ในสวนคลื่นตรง เกิดจาก
สายอากาศจริงแตสวนคลื่นสะทอนเราอาจคิดวามีไดโพลจําลองอีกอันอยูใตพื้นดินไดทําใหมองวาเปนอารเรยของ
ไดโพล 2 อัน ที่วางหางกัน 2 l (คา l คือ ความสูงของสายอากาศจริงกันพื้นโลก)
สําหรับรูปแบบการแพรคลื่นในระนาบแนวตั้งของไดโพลลักษณะนี้พิจารณาได2ประเด็นตามการวาง
ตําแหนงของไดโพล คือ
1. วางไดโพลในแนวตั้ง
2. วางไดโพลในแนวนอน
โดยใชคาความสูง (h) จากพื้นโลก ตาง ๆ กัน จะไดรูปแบบการแพรคลื่นดังรูป 1.21 และรูป 1.22 ตามลําดับ

รูปที่1.21 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลที่วางในแนวตั้ง

รูปที่1.22 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลที่วางในแนวนอน
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3.6 สายอากาศแบบชอง (Slot antenna)
ถาเราเจาะชองสี่เหลี่ยมขนาดเล็กลงบนแผนเหล็กเราสามารถนําชองเหล็กนี้มาทําสายอากาศคลื่นวิทยุไดโดยการฟ
ดคลื่นผานสายนําสัญญาณเขาที่ทั้งสองดานของชองนี้ดังรูป 1.23

รูปที่1.23 แสดงสายอากาศแบบชอง
สายอากาศแบบนี้ไมมีการแพรคลื่นในระนาบเดียวกันกับแผนเหล็ก แตระนาบที่ตั้งฉากกับ แผนเหล็กจะมีรูปแบบ
การแพรคลื่นเหมือนกับไดโพลแบบ λ/2คาอินพุทอิมพีแดนซของสายอากาศแบบชองสูงกวาแบบ
ไดโพลλ/ 2คือ มีคา471โอหม เทียบกับ 73 โอหม
1.7 สายอากาศแบบยากิ(Yagi antenna)
เราสรางสายอากาศยากิจากไดโพลแบบλ/ 2และพาราซิติก อีลีเมนท(parasitic element)กอนอื่นขออธิบาย
ความหมายของพาราซิติกอีลีเมนทคือสวนของสายอากาศที่ไมไดตอโดยตรงกับสายนําสัญญาณจาก
เครื่องรับหรือเครื่องสงแตสามารถเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสหรือแรงดันบนตัวมันไดและสายอากาศที่นํามาใชงานรวม
กับตัวพาราซิติก เรียกวาพาราซิติกอารเรย
จากที่ไดอธิบายมากอนแลวถึงคุณสมบัติของไดโพลแบบ λ/2 ที่มีรูปแบบการแพรคลื่นในระนาบแนวราบของ
ไดโพลที่วางแนวตั้งเปนวงกลมเหมือนรูป 1.14 (a) และในระนาบแนวตั้งพบวาไมมีการแพรหรือรับคลื่นเลยซึ่งงาน
สื่อสารวิทยุทั่วไปจะตองการประสิทธิภาพของ สายอากาศที่มีไดเร็คติวิตี้มากกวาหนึ่ง
การเพิ่มพลังงานในไดเร็คติวิตี้ทําไดโดยการใชไดโพลแบบλ/2รวมกับพาราซิติกอีลีเมนทที่เรียกวา รีแฟลก
เตอรซึ่งเปนแทงตัวนําที่มีขนาดยาวกวาλ/2อยูประมาณ5%โดยติดตั้งไวอีกดานของสายอากาศในทิศตรงขามกับทิศ
ที่มีการแพรคลื่นมากที่สุด ดังรูป 1.24 (a)
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รูปที่1.24 แสดงสายอากาศไดโพลแบบλ / 2 พรอมกับ
(a) รีแฟลกเตอร
(b) ไดเรกเตอร
รีแฟลกเตอรมีผลตอรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลแบบλ/2 เนื่องจากมีสนามแมเหล็กไฟฟาถูกเหนี่ยวนํา
ที่มันมีผลใหตัวรีแฟลกเตอรสามารถแพรคลื่นเองได
ตัวแปรที่มีผลตอรูปแบบการแพรคลื่น มี
1. ความยาวของรีแฟลกเตอร
2. ระยะหางจากไดโพล
พิจารณาในรูป 1.25 และ 1.26 ตามลําดับ

รูปที่1.25 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลλ / 2 และรีแฟลกเตอรในระนาบแนวราบ

รูปที่1.26 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลλ / 2 และรีแฟลกเตอรในระนาบแนวตั้ง
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จากทั้งสองรูปเห็นไดชัดวาไดเร็คติวิตี้ของอารเรยแบบนี้ดีกวาไดโพลอยางเดียวเหตุที่รีแฟลกเตอรมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงนี้อธิบายไดวาเมื่อเราปอนแรงดันไฟฟา (ที่ความถี่รีโซแนนซ) และกระแสใหกับไดโพลจะมีการแพรคลื่น
แมเหล็กไฟฟาไปทุกทิศในแนวตั้งฉากกับไดโพลพลังงานบางสวนเดินทางมาที่รีแฟลกเตอรและเหนี่ยวนําสนามแม
เหล็ก
ไฟฟาเกิดขึ้นซึ่งมีเฟสตามหลังแรงดันไฟฟาสวนที่ปอนใหไดโพลอยูโดยคิดจากระยะหางของอีลีเมนทอยางเชน
ถาระยะหางเทากับ0.15 λทําใหคาสนามแมเหล็กไฟฟาที่รีแฟลกเตอรมีเฟสตามหลังสวนที่ปอนใหไดโพลอยู
1800สิ่งนี้มีผลตอกระแสในทํานองเดียวกันตอนนี้รีแฟลกเตอรก็สามารถแพรคลื่นไดในทุกทิศที่ตั้งฉากกับมันเชนกัน
ถาความยาวของรีแฟลกเตอรและระยะหางระหวางไดโพล/รีแฟลกเตอรถูกพิจารณาเลือกมาอยางเหมาะสมแลวพลัง
งาน
สวนที่แพรมาจากรีแฟลกเตอรจะไปเสริมในสวนของไดโพลในทิศทางที่ตองการไมเชนนั้นทุกอยางตรงข
ามกัน คือ มีการหักลางของพลังงานเกิดขึ้น
การเพิ่มคาไดเร็คติวิตี้และอัตราขยายของไดโพล สามารถทําไดอีกโดยเพิ่มพาราซิติก อีลี เมนทอันใหมลงไปโดยวาง
ในตําแหนงตรงขามกับรีแฟลกเตอรเราเรียกอีลีเมนทใหมวา ไดเรกเตอร (Director) ที่มีขนาดสั้นกวา λ/2อยู
ประมาณ5%ขณะที่ไดฤพลแพรคลื่นจะมีบางสวนเหนี่ยวนําใหไดเรกเตอรสามารถแพรคลื่น
ไดเชนเดียวกับรีแฟลกเตอร
การพิจารณาเลือกความยาวของไดเรกเตอรและระยะหางระหวางไดโพล/ไดเรกเตอรนับวาสําคัญมากเพราะ
ถาเลือกคาถูกตองพลังงานที่แพรจากไดเรกเตอรจะไปเสริมกับสวนของไดโพลเปนการเพิ่มคาไดเร็คติวิตี้และ
อัตราขยาย
มากขึ้น
พิจารณาผลที่มีตอรูปแบบการแพรคลื่นของไดเรกเตอร, ไดโพลและรีแฟลกเตอรไดในรูปที3่ .27

รูปที่1.27 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลλ / 2 รีแฟลกเตอรและไดเรกเตอรในระนาบแนวนอน
# หมายเหตุไดโพลจัดเปนตัวถูกขับหรือไดรเวนอีลีเมนท(diven element) ซึ่งหมายถึงอีลีเมนท สวนที่ตอตรงกับ
สายนําสัญญาณ
การเพิ่มคาไดเร็คติวิตี้หรืออัตราขยายของสายอากาศใหมากกวานี้ไมอาจทําไดโดยเพิ่มรีแฟลกเตอรตัวที่
สองลงไปเพราะวาสนามแมเหล็กหลังรีแฟลกเตอรตัวแรกมีคาออนมากจนนํามาเหนี่ยวนําไมไดแตการเพิ่ม
ไดเรกเตอรใหมากจํานวนขึ้นมีผลใหคาอัตราขยายของสายอากาศเพิ่มไดจริงดังกราฟในรูป1.28
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รูปที่1.28 กราฟแสดงความสัมพันธของจํานวนไดเรกเตอรกับอัตราขยายของสายอากาศยากิ
ในทิศที่มีการแพรมากที่สุด
ในทางปฏิบัติการพิจารณาลือกกคาระยะหางระหวางอีลีเมนทตองคํานึงถึง 2 สิ่งคือ
1. อัตราขยายที่ตองการของอารเรย
2. อัตราสวนฟรอนดทูแบคที่ตองการ
ทั่วไปแลวระยะหางระหวางไดโพล/รีแฟลกเตอรมีคาระหวาง0.15λ − 0.25λ และระยะหางระหวางไดโพล/ได
เรกเตอรมีคาระหวาง 0.1λ− 0.15λ
ไดโพลแบบหวง (Folded dipole)
คาอินพุทอิมพีแดนซของไดโพลแบบ λ/2 ที่รีโซแนนซมีคาเทากับ73โอหมในขณะที่การเพิ่มพาราซิติกอีลีเมนทจะมี
ผลลดคาอินพุทอิมพีแดนซลงอยางเชน อาจเหลือ 50 โอหม สําหรับการมีรีแฟลกเตอรและไดเรกเตอรอยางละหนึ่ง
อัน หรือเหลือ20โอหมถามีไดเรกเตอรหลายอันแตสายนําสัญญาณหรือโคแอกเชียลเคเบิลที่ใชกับอารเรยแบบยากิ
จะมีคา
อิมพีแดนซมาตรฐานคือ50โอหมหรือ75โอหมดังนั้นถาสายอากาศที่ใชงานไมแม็ชทหรือมีคาอิมพีแดนซไมเทากับ
สายนําสัญญาณ อาจเกิดคลื่นนิ่งหรือสแตนดิ้งเวฟบนสายนําสัญญาณเปนการสูญเสียพลังงานของระบบไปตามที่
อธิบายมาทางแกปญหานี้คือตองเพิ่มคาอิมพีแดนซของไดโพลใหมากขึ้นจากเดิมเพื่อวาเวลาใชงานรวมกับพาราซิติก
อีลีเมนทคาอิมพีแดนซที่ลดลงมาก็ยังมีโอกาสเทากับคา 50 โอหมหรือ75 โอหมของสายนําสัญญาณได
ไดโพลที่มีคาอิมพีแดนซสูงกวาคาเดิม เราใชไดโพลแบบหวงแกปญหานี้ดังแสดงในรูป 1.29

รูปที1่ .29 แสดงไดโพลแบบหวงขนาดλ /2
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คาอิมพีแดนซของไดโพลแบบหวงมีขนาดเปนสี่เทาของไดโพลธรรมดานั่นคือมีคาเทากับ4 x 73 = 292
โอหมนอกจากนี้ยังมีวิธีที่ทําใหจํานวนเทาของอิมพีแดนซมากกวานี้ไดโดยการใหแตละครึ่งของไดโพล
แบบหวงใชตัวนําที่มีเสนผาศูนยกลางตางกัน
แถบความถี่ของสายอากาศแบบยากิยังมีคาเพิ่มขึ้นดวยเมื่อใชไดโพลแบบหวงสายอากาศแบบยากิที่เป
นมาตรฐานแสดงไวในรูป1.30

รูปที่1.30 แสดงสายอากาศแบบยากิที่ใชงานจริง
การทํางานของสายอากาศแบบยากิมีตัวแปร 2 อยางที่ควรคํานึงถึงอยางมาก คือ
1. ความยาวของอีลีเมนทแตละอัน
2. ระยะหางระหวางอีลีเมนท
ทั้งสอง 2 ขอนี้มีหนวยเปนความยาวคลื่น ดังนั้นการใชงานควรอยูในยานความถี่ VHF และ UHF
สวนในยาน HF และ MF ไมควรใชสายอากาศยากิเพราะขนาดโครงสรางของสายอากาศจะใหญมาก และสิ้นเปลือง
โดยใชเหตุสายอากาศยากิมีใชมากในงานรับสัญญาณโทรทัศนตามบาน เห็นไดทั่วไปบนหลังคา หรือนําไปใชในการ
รับ/สงระบบวิทยุโทรศัพทแบบจุดตอจุดยาน VHF ได
๕. สายนําสัญญาณและหัวตอ
๕.๑ สายนําสัญญาณ(Transmission Lines)คือวัสดุตัวกลาง หรือโครงสรางที่ถูกออกแบบเพื่อเปน เสนทาง
สําหรับนําพลังงานหรือสัญญาณ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เชน คลื่นแมเหล็กไฟ สัญญาณทางไฟฟาเปนตน การ
เลือกใชสายนําสัญญาณที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรับ สัญญาณไดมากตัวอยาง การสงสัญญาณจาก
เครื่องวิทยุ สายนําสัญญาณสามารถสงผานกําลัง จากเครืองสงไปยังสายอากาศ และนําสัญญาณที่รับไดจาก
สายอากาศกลับมาที่เครื่องรับวิทยุ โดยแบงการใชงานตามโครงสราง ดังนี้
๕.๑.๑ สายเสนคูเปด (Two-Wire Open Line)
๕.๑.๒ โคแอกเชียล (Coaxial Cable)
๕.๑.๓ เสนใยแกวนําแสงหรือไฟเบอรออฟติก (OpticFiber)
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๕.๑.๔ สายสงสัญญาณชนิดแผนเรียบ (Planar Transmission line)
๕.๑.๕ ทอนําคลื่น (Waveguide)
๕.๒ขอตอและหัวแปลงในงาน RF และไมโครเวฟ(Connectors and Adapters) เปนอุปกรณที่สําคัญ
ในการเชื่อมตอวงจร ซึ่งขอตอและหัวแปลงมีดวยกันหลายแบบขึ้นอยูกับลักษณะใชงานสวนมากจะมีความแตกตาง
ทางดานโครงสรางขนาดและวัสดุที่ใชขอตอและหัวแปลงที่ดีตองมีคุณสมบัติทนตอกําลังไดสูงมีการสูญเสียกําลังคา
VSWR ต่ําและมีแบนดวิดทกวางโดยทั่วไปขอตอที่ใชกับสายโคแอกเชียรจะเปนที่นิยมในการใชงานมาก การเลือกข
อตอตองพิจารณาปจจัยดังนี้
๕.๒.๑ ชวงความถี่ใชงาน
๕.๒.๒ สายที่นําไปตอและอิมพิแดนซ
๕.๒.๓ กําลังและแรงดันที่ทนได
สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) หมายถึงสัญญาณขอมูลแบบตอเนื่อง (Continuouse Data) มีขนาดของ
สัญญาณไมคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบคอยเปนคอยไป มีลักษณะเปนเสนโคงตอเนื่องกันไป โดย
การสงสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนใหมีการแปลความหมายผิดพลาดไดงาย
เชน
สัญญาณเสียงใน
สายโทรศัพท เปนตน
สัญญาณดิจิตอล(Digital Signal) หมายถึง สัญญาณที่เกี่ยวของกับขอมูลแบบไมตอเนื่อง(Discrete Data) ที่มี
ขนาดแนนอนซึ่งขนาดดังกลาวอาจกระโดดไปมาระหวางคาสองคา คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับ
ต่ําสุด ซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้เปนสัญญาณที่คอมพิวเตอรใชในการทํางานและติดตอสื่อสารกันเปนคาของเลขลงตัว
โดยปกติมักแทนดวย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเปน "0" และ "1" หรืออาจจะมีหลายสถานะ ซึ่งจะกลาวถึงในเรื่อง
ระบบสื่อสารดิจิตอล มีคาที่ตั้งไว (threshold) เปนคาบอกสถานะ ถาสูงเกินคาที่ตั้งไวสถานะเปน "1" ถาต่ํากวาคา
ที่ตั้งไว สถานะเปน "0" ซึ่งมีขอดีในการทาใหเกิดความผิดพลาดนอยลง

กระแสไฟฟาแบงออกไดเปนไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ หลาย ๆ คนอาจจะคิดวาไมมีสวนเกี่ยวของกับ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เมื่อกลาวถึงสัญญาณในเชิงประยุกตก็ อาจจะจําแนกในหมวดหมูนี้ได การไหลของไฟฟา
กระแสตรงในวงจรอยางสม่ําเสมอไมสามารถสงขาวสารได แตเมื่อไร ที่ทําการควบคุมกระแสใหเปนพัลสโดยการเปด
สวิตซ กระแสจะลดลงสูศูนยและปดสวิตซ กระแสก็จะมีคาคาหนึ่ง พัลสของกระแสถูกผลิตตามรหัสที่ใชแทนแตละ
ตัวอักษรหรือตัวเลย โดยการรวมของพัลส การทํางานของสวิตซสามารถสงขอความใด ๆ ได ตัวอยางที่เห็นไดเสมอ
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ไดแก รหัสมอรส เปนตน สวนไฟฟากระแสสลับในรูปของคลื่นอยูในจําพวกคลื่นวิทยุมีการใชงานอยาง กวางขวางอัน
เปนที่รูจักกันดี
การสงสัญญาณ Analog และสัญญาณแบบ Digital
1. สัญญาณแบบ Analog จะเปนสัญญาณแบบตอเนื่องที่ทุกๆ คาเปลี่ยนแปลงไปของระดับสัญญาณจะมี
ความหมาย การสงสัญญาณแบบ Analog จะถูกรบกวนใหมีการแปลความหมายผิดพลาดไดงายกวา เนื่องจาก คา
ทุกคาถูกนํามาใชงานนั้นเอง ซึ่งสัญญาณแบบอนาล็อกนี้จะเปนสัญญาณที่สื่อกลาง ในการสื่อสาร สวนมากใชอยู เชน
สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท เปนตน
2. สัญญาณแบบ Digital จะประกอบขึ้นจากระดับสัญญาณเพียง 2 คา คือสัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาระดับ
ต่ําสุด ดังนั้นจะมีประสิทธิภาพและ ความนาเชื่อถือสูงกวาแบบ Analog เนื่องจากมีการใชงานเพียง 2 คาเพื่อนามา
ตีความหมายเปน On/Off หรือ 1/0 เทานั้นซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้ จะเปนสัญญาณที่คอมพิวเตอรใชในการทํางาน
และติดตอสื่อสารกันในทางปฏิบัติ จะสามารถใชเครื่องมือในการแปลงระหวางสัญญาณ ทั้งสองแบบได เพื่อชวยให
สามารถสงสัญญาณดิจิตอลผานสัญญาณพาหะที่เปนอนาล็อก เชน สายโทรศัพทหรือคลื่นวิทยุ การแปลงสัญญาณ
ดิจิตอลเปนอนาล็อก จะเรียกวา โมดูเลชั่น (Modulation) เชน การแปลงสัญญาณแบบ Amplitude modulation
(AM) และ Frequency Modulation (FM) เปนตน สวนการแปลงสัญญาณ แบบอนาล็อกเปนดิจิตอล จะเรียกวา ดี
โมดูเลชั่น (Demodulation) ตัวอยางของเครื่องมือการแปลง เชน MODEM(MOdulation DEModulation)
นั้นเอง
ระบบสื่อสารไรสายและทฤษฏีที่เกี่ยวของเบื้องตน
๑. พื้นฐานของระบบสื่อสารไรสาย
ระบบสื่อสารไรสาย มีสวนประกอบหลักอยู ๕ แสดงดังรูปที่ ๑ คือ

รูปที่๑พื้นฐานของระบบสื่อสารไรสาย

อากาศ

๑.๑ เครื่องสง (Transmitter) ทําหนาที่ในการสรางสัญญาณวิทยุที่ตองการเพื่อใชสําหรับการสงออก

๑.๒เครื่องรับวิทยุ(Receiver) ทําหนาที่รับสัญญาณวิทยุและแปลงสัญญาณวิทยุดังกลาวใหอยูในรูปแบบ
สัญญาณเสียงหรือเนื้อหาอื่นตามที่เครื่องสง สงมาให
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๑.๓ สายนําสัญญาณ(Transmission line) ทําหนาที่ในการเชื่อมตอเพื่อสงผานสัญญาณระหวางเครื่องส
ง–เครื่องรับกับสายอากาศ
๑.๔สายอากาศ(Antenna)เปนชิ้นวัสดุตัวนําไฟฟาทําหนาที่เปนทรานสดิวเซอร (Transducer)เปลี่ยน
พลังงานไฟฟาจากเครื่องสงวิทยุ เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟากระจายไปในอากาศ และในทางกลับกันสามารถเปลี่ยนคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่กระจายอยูในอากาศใหกลับมาเปนพลังงานไฟฟาและสงตอใหกับเครื่องรับวิทยุ
๑.๕ การสูญเสียในอวกาศวาง(Free-space loss)คือการสูญเสียของความเขมสัญญาณของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา โดยในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนที่ในลักษณะเสนสายตา(Line-of-sing)หรือการสูญเสียของคลื่น
ที่เคลื่อนที่ในแนวเสนตรงผานอวกาศวางหรืออวกาศ โดยไมมีวัตถุกั้นระหวางกลางหรือวางไวในบริเวณใกลๆที่
ทําใหคลื่นเกิดการสะทอนหรือหักเห
๒. ระบบสื่อสารแบงได๓ แบบหลักๆ คือ
๒.๑ ระบบสื่อสารทางเดียว(Simple Duplex)คือมีฝายหนึ่งเปนผูสงขอมูลขาวสารเพียงดานเดียวและผูรับ
ก็ทําหนาที่รับขอมูลเพียงอยางเดียวเชนระบบโทรทัศน ระบบกระจายเสียงวิทยุ เปนตน
๒.๒ ระบบสื่อสารกึ่งสองทาง(Half Duplex)คือผูสื่อสารทั้งสองฝายสามารถทั้งสงและรับขอมูลไดแต
ไมสามารถสงและรับขอมูลไดในเวลาเดียวกันเชน วิทยุสมัครเลน(HalfDuplex)
๒.๓ ระบบสื่อสารสองทาง(Full Duplex)คือผูสื่อสารทั้งสองฝายสามารถรับและสงขอมูลไดในเวลา
เดียวกันเชนการสื่อสารของโทรศัพทมือถือ
๓. ระบบเครื่องรับวิทยุแบบSuperheterodyne
ระบบสื่อสาร แบบ๒.๒ และ ๒.๓ อุปกรณสื่อสารจะตองมีทั้งภาคสงและภาครับ ในขณะแบบที๒่ .๑
จะมีเพียงภาคสงหรือภาครับอยางเดียวสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne
แสดงในรูปที่๒
RF Amplifier Mixer

Filter

IF Amplifier Demodulator

Audio Amplifier
Local Oscillator

รูปที่๒ตัวอยางสวนประกอบที่สําคัญเครื่องรับวิทยุแบบSuperheterodyne
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จากรูปที่๒เมื่อรับสัญญาณจากคลื่นวิทยุผานสายอากาศ เนื่องจากสัญญาณที่รับมามีขนาดที่ต่ํา จึงตองถูก
ขยายดวยวงจรขยายสัญญาณทางดานRF(RF amplifier) เพื่อนําสัญญาณที่ไดมารวมกันที่วงจรผสมสัญญาณ
(Mixer) การผสมสัญญาณจะกําเนิดความถี่จากตัวออสซิลเลเตอร (Oscillator) สัญญาณที่ผานจากMixer จะได
เปนสัญญาณที่ความถี่ต่ําลงจากRFแตอาจจะมีสองความถี่ที่ออกมาจาก Mixer ดังนั้นจึงตองมี วงจรกรอง
สัญญาณกรองความถี่ที่ตองการออกไปใชดวย วงจรกรองความถี่(Filter)และขยายสัญญาณที่ได โดยวงจรขยาย
IF (IF amplifer) ขณะที่วงจรดีมอดูเลต(Demodulator) จะทําหนาที่เสมือนสวนถอดรหัสสัญญาณ ที่ถูกมอดู
เลตมาจากภาคสงเพื่อใหเหลือความถี่เสียงเพียงอยางเดียวกอนที่จะสงไปภาคขยาย (Audio amplifier)
๔. ทฤษฎีที่เกี่ยวของเบื้องตน
๔.๑ การแปลงความถี่เปนความยาวคลื่น
ความยาวคลื่น(Wavelength) ในการคํานวณโดยการแปลงจากความถี่เปนความยาวคลื่นสามารถทําได
λ=c/𝑓

เมื่อλคือ ความยาวคลื่น (หนวยเมตร)
𝑓 คือ ความถี่ (หนวยHz)

cคือความเร็วแสงมีคาเทากับ3x108 m/s

๔.๒ สมการการสูญเสียในอวกาศวาง

การสูญเสียในอวกาศวางเปนอัตราสวนตรงกับระยะทางกําลังสองระหวางตัวสงและตัวรับ รวมทัง้
เปนอัตราสวนตรงกําลังสองกับความถี่ใชในการรับ-สงโดยสมการการสูญเสียในอวกาศวางสามารถทําได
𝟒𝟒𝝅𝑑 2
)
λ

FSPL = (
𝟒𝟒𝝅𝑑𝑓 2
)
c

=(

เมื่อdคือระยะหางระหวางตัวสงกับตัวรับ

ดังนี้

ในกรณีที่ตองการทําเปนหนวย db เพื่องายตอการคํานวณสามารถทําไดโดยการใส 10log เขาไป
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FSPL =10 log (

4𝜋𝑑𝑓 2
)
c
4𝜋𝑑𝑓

= 20 log (

c

)

4𝜋

= 20 logd + 20 log 𝑓 + 20 log( )
c

ตัวอยาง คํานวณการสูญเสียในอากาศสําหรับความถี่ 2.5GHz ที่ระยะทาง 35,860 km
จากสูตร
FSPL =10 log (

4𝜋𝑑𝑓 2
)
c

= 10 log (4π x 3.586 x107x2.5x109)2
3x10

= 10 log 1.41 x101
= 191 db

8
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ตารางความถี่วิทยุ (ที่มา :http://th.wikipedia.org/wiki/ความถี่วิทยุ)

หมายเหตุ
•

•

•
•

ที่ยานความถี่สูงกวา 300 GHz ชั้นบรรยากาศของโลกจะดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผกระจายออกไดมาก
ทําใหคลื่นแมเหล็กไฟฟาไมสามารถแผกระจายออกไปได ซึ่งคลื่นแมเหล็กในยานที่สูงกวา 300 GHz นี้จะไม
สามารถแผกระจายผานชั้นบรรยากาศได จนถึงยานความถี่ชวง อินฟราเรด และ ยานความถี่แสง
ยาน ELF SLF ULF และ VLF จะคาบเกี่ยวกับยานความถี่เสียงซึ่งประมาณ 20-20,000 Hz แตเสียงนั้น
เปนคลื่นกลจากแรงดันอากาศ ไมไดเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ยาน SHF และ EHF บางครั้งก็ไมนับเปนยานความถี่วิทยุ แตเรียกเปนยานความถี่ไมโครเวฟ
อีกจุดหนึ่งที่นาสังเกตคือ วัตถุทุกชนิดนั้นจะมีความถี่วิทยุของตัวเองไมวาจะมีขนาดเล็กเทาใดก็ตาม
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•

•

สําหรับการสงสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบ VHF และ UHF ถาออกอากาศในระบบอนาล็อก จะสง
สัญญาณในลักษณะคูขนานได และในอนาคต เมื่อโทรทัศนภาคพื้นดิน ยุติการสงแบบอนาล็อก เพื่อ
เปลี่ยนแปลงเปนดิจิตอล ระบบ VHF จะไมสามารถออกอากาศหรือสงระบบตอไปได คงจะตองถูกบังคับให
สงโทรทัศนดิจิตอลภาคพื้นดินในระบบ UHF เพียงระบบเดียวเทานั้น
คําวา 3,5,7,9,11 (ยกเวน ITV, TITV และไทยพีบีเอส) ที่คนไทยนิยมเรียกโดยรวมนั้น มีลักษณะตัวเลข
แปลวาประเทศไทย มีการสงโทรทัศนในระบบ VHF ทั้งหมด 5 ชอง ซึ่งการสงสัญญาณดังกลาว ทางสถานีสง
ไดนําตัวเลขชองสัญญาณ VHF ดังกลาวมาเปนชื่อของสถานีแตละชอง คงจะมีแคสถานีโทรทัศนไอทีวี ทีไอ
ทีวี และไทยพีบีเอส(สถานีเดียวกัน) ไมเรียกตัวเลข เพราะวา ทางสถานีไดออกอากาศในระบบ UHF ทางชอง
26 และชอง 29 เทานั้น
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ระบบวิทยุคมนาคมที่ใชงานอยูสําหรับกระทรวงสาธารณสุข
1. ระบบ HF/SSB เปนเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําที่ มีกําลังสงไมเกิน 100 วัตตระหวางจังหวัด เชน ติดตอกับ
สสจ.ไดทุกจังหวัด
2. ระบบ VHF/FM เปนเครื่องวิทยุคมนาคม มีดังนี้
2.1 ชนิดประจําที่ เปนเครื่องวิทยุคมนาคมใชติดตั้งประจําที่ มีกําลังสงไมเกิน 60 วัตต
2.2 ชนิดเคลื่อนที่ เปนเครื่องวิทยุคมนาคมใชติดตั้งกับยานพาหนะ มีกําลังสงไมเกิน 30 วัตต
2.3 ชนิดมือถือ เปนเครื่องวิทยุคมนาคม ที่พกพา มีกําลังสงไมเกิน 5 วัตต

รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ HF/SSB

รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM
ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่นํามาใชในระบบเครือขายสื่อสาร
1. ชนิดประจําที่ VHF/FM กําลังสงสูงสุด 60วัตตและ HF/SSB กําลังสงสูงสุด 100 วัตต
2. ชนิดเคลื่อนที่ VHF/FM กําลังสงสูงสุด 30วัตต
3. ชนิดมือถือ VHF/FM กําลังสงสูงสุด 5วัตต
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รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมเละเสาอากาศวิทยุคมนาคมชนิดชนิดประจําที่

รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดชนิดเคลื่อนที่หรือวิทยุติดรถยนต
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รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ
การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในปจจุบัน
1. ใชในการสงขาวสารทางวิทยุคมนาคมเพื่อการบริหารองคกร
2. การประสานงานระหวางหนวยงาน
3. การใชวิทยุคมนาคมในการชวยเหลือผูปวยการสงตอผูปวยจากที่ตางๆไปยังโรงพยาบาลตางๆ
4. ชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณภัยธรรมชาติตางๆ เชน เหตุการณน้ําทวม
5. กิจกรรมอื่นๆ เชนการประสานงานในการจัดกิจกรรมอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
โครงขายสื่อสารวิทยุคมนาคมกระทรวงสาธารณสุข
1. สถานีวิทยุคมนาคม ชนิดประจําที่ มีห นาที่เปนแมขายติดตั้งที่ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2. สถานีวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนที่ มีหนาที่เปนลูกขายใชติดตอประสารงานระหวางโรงพยาบาลกับรถพยาบาล
ติดตั้งกับรถพยาบาล เพื่อการสงตอผูปวย
3. สถานีวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ มีหนาที่เปนลูกขายติดตอภายในหนวยงาน สามารถพกพาได
4. ระบบทวนสั ญญาณวิ ทยุคมนาคม เพื่อเพิ่มระยะทางในการติดต อสื่ อสารใหกับ วิทยุคมนาคมชนิดตางๆ
ประสานงานและใชงานไดไกลขึ้น
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ลักษณะขายสื่อสารวิทยุคมนาคมกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 2 ระบบ

หมายเหตุ: สสจ หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รพท หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป
รพศ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย
รพช หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน
รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
VHF/FM หมายถึง ระบบวิทยุ VHF/FM ใชงานได 11 ชองความถี่
(1) 155.175MHz
(5) 154.975MHz
(9) 155.725MHz

(2)155.125 MHz
(6) 155.375 MHz
(10)155.775 MHz

(3)153.875 MHz
(7) 155.475MHz
(11)154.925MHz

(4)152.250 MHz
(8) 155.675 MHz

• HF/SSB หมายถึง ระบบวิทยุ HF/SSB .ใชงานได 4 ชองความถี่คือ ชอง 1 ความถี่ 3.955MHZ
ชอง 2 ความถี่ 6.900 MHZ , ชอง 3 ความถี่ 7.773MHZ , ชอง 4 ความถี่ กลาง7.645MHZ
วิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (DMR)
DMR Digital Mobile Radio
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ระบบดิจิตอล (DMR) เปนมาตรฐานวิทยุดิจิตอลที่ระบุไวสําหรับวิทยุโทรศัพทมือถือมืออาชีพ (PMR) ผูใชที่
พัฒนาโดยสถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมยุโรป (ETSI) และเปนที่ยอมรับเปนครั้งแรกในป 2005
ประสิทธิภาพความถี่
ระบบ DMR คือจากชองที่มีความกวาง 12.5kHz จะถูกแบงออกเปนสองชองพรอมกันและเปนอิสระตอกัน
โดยใชวิธีการแบบ Time Division Multiple Access (TDMA) ซึ่งยังคงมีความกวางชองรวมอยูที่ 12.5kHz แตวา
ถูกแบงออกเปนสองชวงเวลา – timeslot 1 และ timeslot 2 (แสดงในรูปดานลาง) ซึ่งแตละ timeslot นั้นจะทํา
หนาที่เปนเสนทางการสื่อสารที่แยกจากกันอยางอิสระ ในแผนภาพวิทยุ 1 และ 3 กําลังพูดคุยกันโดยใช timeslot
ที่ 1 สวนวิทยุที่ 2 และ 4 กําลังพูดคุยกันโดยใช timeslot ที่ 2 ทั้งนี้ทั้งนั้น วิทยุที่ 1 และ 3 จะไมไดยินวิทยุที่ 2
และ 4 คุยกัน และวิทยุที่ 2 และ 4 ก็จะไมไดยินวิทยุที่ 1 และ 3 คุยกันเนื่องจากใชชวงเวลาที่ตางกันในการสื่อสาร
แมจะใชความถี่รับสงเดียวกันซึ่งในการจัดเรียงแบบนี้ แตละเสนทางการสื่อสารจะตองการความกวางของความถี่ใช
งานเพียงแค 6.25 KHz ซึ่งเปนแคครึ่งหนึ่งของความกวางรวมที่ 12.5 KHz

คุณภาพเสียงดิจิตอล
ระบบDMR เทคโนโลยีดิจิตอลชวยเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่ดีขึ้นและรักษาคุณภาพเสียงในชวงที่สูงกวาอะนาล็อก
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ขอบสุดของชวงการสงผาน หนึ่งในเหตุผลที่วานี้คือ ระบบ DMR นั้นมีการจัดการที่ดีในดานการ
แกไขขอผิดพลาดแบบไปขางหนา (FEC – Forward Error Correction) และการตรวจสอบความซ้ําซอน (CRC –
Cyclic Redundancy Check) เมื่อมีการพัฒนามาตรฐาน สิ่งเหลานี้ชวยในการตรวจสอบการสงขอมูลของวิทยุและ
ขอผิด พลาดในการสงที่ ถูกต องโดยอัตโนมั ติโ ดยการวิเคราะหบิตที่ถูกแทรกลงไปในข อความ ชว ยให ขอมูลของ
สัญญาณวิทยุไดถูกแกไขหากมีขอผิดพลาด โดยมาตรฐาน DMR ระบุวา 14 coders ที่แตกตางกันนี้จะถูกใชในการ
จับคูกับขอมูลแตละชนิดที่แตกตางกัน การสงสัญญาณจะถูกสงผานโดยใช coders และเทคนิคอื่น ๆ เขาชวย เพื่อ
ประมวลผลในแบบดิจิตอลซึ่งสามารถที่จะคัดกรองเสียงรบกวน และคงความชัดเจนของสัญญานตนฉบับไวอยาง
สมบู ร ณ มาก ผู ฟงสามารถได ยิ น ทุ กอย า งอยางชัดเจน เพิ่ม ประสิทธิ ภ าพของการติ ดตอ สื่อสาร และทํา ใหผูใ ช
ตอบสนองตอสถานการณไดอยางทันทวงที
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แผนภาพขางตนแสดงใหเห็นถึงขอเปรียบเทียบระหวางประสิทธิภาพเสียงของวิทยุระบบอนาล็อก และวิทยุ
ระบบดิจิตอลแบบดีเอ็มอาร ผลกระทบที่วานี้มีตอการรับฟงของผูใช ที่ขอบของพื้นที่ครอบคลุมของวิทยุอนาล็อก
สัญญานเสียงจะคอนขางออนและมีเสียงซามาก แตในพื้นที่เดียวกันวิทยุระบบดิจิตอบแบบดีเอ็มอาร จะมีเสียงที่
ชัดเจนไมมีเสียงซา ซึ่งระบบดิจิตอลนี้ไมเพียงแตจะสรางใหเกิดประสบการณการใชงานที่ดีขึ้นเทานั้น แตยังสราง
ความชัดเจนในการติดตอสื่อสารที่ดีกวาแบบอะนาล็อคอยางมากมายเมื่อระยะหางระหวางคูสถานีมากขึ้น
การใช TS1 และ TS2 ในแบบ Full Duplex: ความสามารถในการใชงานแบบ Full Duplex Telephony แบบ
เต็มรูปแบบ เปนหนึ่งในหลายประโยชนของเทคโนโลยี TDMA ซึ่งกลุมผูใชจะตองมีระบบที่สามารถรองรับการ
เชื่อมตอกับระบบโทรศัพทมาตรฐานภายนอกอยางสมบูรณและราบรื่น ซึ่งจะทําใหผูใชภายนอกสามารถใช Full
Duplex Call อยางเต็มประสิทธิภาพ

เครดิต https://dtdxa.com/dmr/
การใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องตน
เครือ่ งวิทยุคมนาคม
1. การใชเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือไมควรอยูใตสายไฟฟาแรงสูง ตนไมใหญสะพานเหล็ก หรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่นที่เปนอุปสรรคในการใชความถี่วิทยุ
2. กอนใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหตรวจดูวาสายอากาศ หรือสายนําสัญญาณตอเขากับขั้วสายอากาศเรียบรอยหรือไม
3. ขณะสงออกอากาศไมควรเพิ่มหรือลดกําลังสง (HI / LOW) 4. ในการสงขอความ หรือพูดแตละครั้งอยากดสวิทซ
(PTT) ไมควรสงนานเกินไป (เกินกวา 30 วินาที)
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แบตเตอรี่
1. แบตเตอรี่ใหมใหทําการประจุกระแสไฟฟาครั้งแรกนานประมาณ 16 ชั่วโมง กอนการนําไปใชงานและครบ 16
ชั่วโมงแลว ใหนาํ แบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุแบตเตอรี่จนกวาแบตเตอรี่จะเย็น จึงจะนําแบตเตอรี่ไปใชงานได
2. แบตเตอรี่ (NICKEL CADMIUM) ตองใชงานใหหมดกระแสไฟฟาจึงจะนําไปประจุกระแสไฟฟาได
3. การประจุกระแสไฟฟาหลงจากกระแสไฟฟา ตามขอ 2 หมดแลว ใหนําไปทําการประจุกระแสไฟฟาใหมตาม
ระยะเวลาใชงานแบตเตอรี่
4. ถาแบตเตอรี่ใชงานไมหมดกระแสไฟฟา ไมควร ทําการประจุกระแสไฟฟาเนื่องจากจะทําใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
เร็วกวากําหนดเชน NICKEL CADMIUM BATTERY
5. ถาแบตเตอรี่สกปรกทั้งที่ตัวเครื่องรับ – สง และขั้วแบตเตอรี่ใหทําความสะอาดโดยใชน้ํารอนหรือน้ํายา ทําความ
สะอาด
สายอากาศ
1. ความยาวของสายอากาศจะตองสัมพันธกับคลื่นความถี่วิทยุที่ใชงาน
2. สายอากาศชนิดลดเพิ่มความยาวได ตองเพิ่มความยาวของสายอากาศใหสุดในขณะใชงาน
การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม
1. เครื่องวิทยุคมนาคมใหใชไดเฉพาะพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
2. การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ตองนําใบอนุญาตใชติดตัวไปดวย หรือถายสําเนาและมีการรับรอง
สําเนาดวย
3. การพกพาเครื่องวิทยุชนิดมือถือเขาไปในสถานที่ตางๆ ควรพิจารณาถึงสภาพของสถานที่ดวยวาควรปฏิบัติ
อยางไร เชน ในหองประชุม ในรานอาหาร ถาจําเปนควรใชหูฟง
4. ขณะพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมควรแตงกายใหเรียบรอยสุภาพและพกพาแบบไมเปดเผยในที่สาธารณ
5. ในกรณีที่มี เจาหนาที่ขอตรวจสอบ ควรใหความรวมมือ โดยสุภาพ
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เครื่องมือที่ใชในการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องตน
1.เครื่องวัดคาแรงดันและคากระแสไฟฟา (Multimeter)

รูปแสดงเครื่องวัดคาแรงดันและคากระแสไฟฟา (Multimeter)แบบอนาลอกและแบบดิจิตอล
2. เครื่องวัดคากําลังสงและคากําลังสะทอนกลับของเครื่องสงวิทยุฯ (VSWR Meter)

รูปแสดงการเชื่อมตอเครื่องวัดคากําลังสงและคากําลังสะทอนกลับของเครื่องสงวิทยุฯ (VSWR Meter)กับ
เครื่องวิทยุคมนาคมและเสาอากาศวิทยุฯ
3. เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุฯ (Frequency Counter)

67

รูปแสดงการแสดงผลการวัดคาความถีข่ องเครื่องวิทยุคมนาคมขณะสงออกอากาศ (TX) โดยใชเครื่องวัดความถี่
คลื่นวิทยุฯ (Frequency Counter)
4. เครื่องวิเคราะหและตรวจสอบการทํางานของระบบตางของเครื่องวิทยุคมนาคม (service monitor)

รูปแสดงเครื่องวัดคาแสดงผลและตรวจสอบการทํางานของระบบตางของเครื่องวิทยุคมนาคม (service
monitor)
คุณสมบัติโดยทั่วไปของเครื่องวัดคาแสดงผลและตรวจสอบการทํางานของระบบตางของเครื่องวิทยุคมนาคม
(service monitor)
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สามารถวัดเครื่องรับ เครื่องสง ไดตั้งแต 10khz-1Ghz
วัดกําลังวัตตไดตั้งแต -100dbm -125watt (50.97dbm)
ไชไดกับเครื่องรับ-สง ระบบ AM FM WFM CW SSB
สามารถถอดระหัส โทน ของสัญญาณวิทยุ หรือ รีพีทเตอร ไดทุกรูปแบบ
ภายในเครื่องยังประกอบไปดวย
frequency countor , spectrum analyzer , oscilloscope , RF signal generator , sweep generator ,
Duplex generator , digital voltmeter , rf watt meter , IF Display , Sinad meter , signal strength
meter , am-fm modulation
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ขั้นตอนเกี่ยวกับการขยายขายการสื่อสารและการมีหรือจัดซื้อเครื่อง
วิทยุคมนาคมพรอมอุปกรณวทิ ยุคมนาคมไวใชในราชการกระทรวงสาธารณสุข
ลําดับที่ 1 หนวยงานทําหนังสือแจงกระทรวงสาธารณสุข (กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
โดยการกรอกขอมูลตามแบบคําขอขยายขายวิทยุ(วค.1) สามารถดาวนโหลดจากhttp://medi.moph.go.th วามี
ความประสงคติดตั้งและใชเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ กําลังสง 45 วัตต ชนิดเคลื่อนที่ กําลัง
สง 30 วัตต และชนิดพกพา กําลังสง 5 วัตต ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ขนาดกําลังสง 150 วัตต มีความ
ประสงค ขอขยายขายใหแกสถานที่ใด หรือบุคคลใด (แจงใหละเอียด) จํานวน เทาใดเพื่อใชในกิจกรรมใด และได
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการแลวโดยหนวยงานมีเงินหรืองบประมาณในการจัดซื้อเครื่องแลว
- หากเปนเงินบํารุงตองดําเนินไปตามระเบียบวาดวยเงินบํารุง
- หากเปนการรับบริจาคตัวเครื่องจากเอกชน หนวยงานตองตรวจสอบหลักฐานการไดมาเพื่อใหแนใจวา
เปน เครื่องที่ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรโดยถูกตองตามกฎหมาย และไดผานพิธีการศุลกากรเปนที่
เรียบรอยแลว (ตามหนังสือกรมไปรษณียโทรเลขที่ คค 0704(อ)/15473 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2528)
1. กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาวา จะอนุมัติใหใชในขายวิทยุสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขไดหรือไม
อยางไร
2. เมื่อกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติแลว กระทรวงสาธารณสุขจะสงเรื่องการขอติดตั้งหรือขยายขายการ
สื่อสาร ไปให สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช) พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอน (ตามหนังสือกรมไปรษณีย ที่ คค 0704/7997 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2524)
3. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช) ใหความเห็นชอบแลว กระทรวง
สาธารณสุขจะแจงใหหนวยงานทราบ
4. การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมตองระมัดระวัง ตามหนังสือกรม ไปรษณียโทรเลข ที่ คค 0702(ท) /ว.
12298 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2529
5. การใชเครื่องวิทยุมือถือตองระมัดระวังตามหนังสือกรมไปรษณียโทรเลขที่ คค 0702(ถ)/4614 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2527
6. เมื่อหนวยงานจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมพรอมอุปกรณวิทยุคมนาคมแลว หนวยงานทําหนังสือแจงกระทรวง
สาธารณสุข(กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) เพื่อใหกระทรวงสาธารณสุขออก
หนังสือรับรองการนําเครื่องวิทยุคมนาคมพรอมอุปกรณวิทยุ คมนาคมเขามาในราชอาณาจักร (ตามระเบียบ
กรมไปรษณียวาดวยการนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมและ อุปกรณวิทยุ คมนาคมเขามาในราช อาณาจักร
พ.ศ. 2523)
7. เมื่อหนวยงานแจงไดรับเครื่องวิทยุคมนาคมพรอมอุปกรณวิทยุคมนาคมแลว หนวยงานแจงใหกระทรวง
สาธารณสุขทราบเกี่ยวกับการใชและการครอบครองตามที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตไว
หมายเหตุ ปจจุบันมีการใชเครื่องวิทยุและมีเครื่องวิทยุคมนาคมเปนจํานวนมาก เพื่อใหเปนไปตามระเบียบขอให
สถานบริการสุขภาพภาครัฐจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมใหเปนไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
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ภาคผนวก
แบบคําขอขยายขายวิทยุ
แบบ วค.1
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน
วันที่
เดือน
พ.ศ.
เรื่อง ขอขยายขายสื่อสาร
เรียน หัวหนาหนวยงานแมขายวิทยุ
ดวย (ชื่อหนวยงาน)
ตั้งอยูที่หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
สถานที่ใกลเคียง
มี ค วามประสงค ข อขยายข า ยวิ ท ยุ สื่ อ สาร
ตามรายละเอียดดังนี้
(1) ความถี่ที่ใชงาน
MHz
ลักษณะสถานี เปน
[ ] แมขาย
[ ] ลูกขาย
(2) เพื่อใชในการ [ ] รักษาพยาบาล [ ] สื่อสาร
[ ] อื่นๆ (ระบุ)
(3) งบที่ใชจัดซื้อ [ ] งบประมาณ
[ ] เงินบํารุง [ ] อื่นๆ (ระบุ)
(4) เครื่องรับ-สง ที่ใช ระบบ [ ] VHF/FM ขนาด วัตต
[ ] HF/SSB
แบบ [ ] Synthesizer [ ] ตั้งความถี่จากโรงงาน [ ] แรบังคับความถี่
ชนิด [ ] ประจําที่ [ ] เคลื่อนที่ [ ] มือถือ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
( .
ตําแหนง
ความเห็นของหัวหนางานแมขายวิทยุ
[ ] เห็นชอบ [ ] ไมเห็นชอบ

)
.

(
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด )
ตําแหนง
.
หมายเหตุ ใหหัวหนาหนวยงานแมขาย (1)รวบรวมแบบคําขอทีเ่ ห็นชอบแลวสงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(2)แจงใหผูขอขยายขายทราบในสวนที่ไมเห็นชอบ
วิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนที่ติดรถยนตยี่หอ
หมายเลขทะเบียน
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แบบ วค.2
แบบคําขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (Synthesizer)
ของกระทรวงสาธารณสุช
.........................................................
เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ.........................
ขาพเจา นาย นาง นางสาว......................................นามสกุล..........................................................
ตําแหนง..................................................................สังกัด...........................................................................................
เกิดวันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ..................อายุ..........ป สัญชาติ....................หมูโลหิต.................
อยูบานเลขที่ ..................หมูท ี่...........ตรอก/ซอย............................................ถนน....................................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย……………..
โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ...................................อีเมลล............................................................
หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน
สถานที่ปฏิบัติงาน.......................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ ..............หมูที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย… ………….
กรณี

1.ขอมีบัตรครั้งแรก (แนบสําเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข)
2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรหายหรือถูกทําลาย
หมายเลขของบัตรเดิม .........................
3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
เปลื่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชือ่ สกุล
เปลียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ชํารุด
อื่น ๆ ................................................................
พรอมไดแนบรูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป มาพรอมคําขอนี้
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………………………………………… ผูทําคําขอ
(........................................................)

หมายเหตุ - ทําเรื่องจากหนวยงานตนสังกัดสงมาที่กองวิศวกรรมการแพทยเพื่อดําเนินการตอไป
- แนบสําเนาบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม มาดวย
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ขั้นตอนการขอขยายขายการสื่อสารทางวิทยุ
1. ธุรการกอง ฯ แยกเรื่องใหกลุม ฯ
2. ธุรการกลุม ฯ แยกเรื่องใหงานพัฒนาและจัดระบบ
3. หัวหนางานพัฒนาและจัดระบบมอบหมายงานใหผูปฏิบัติ
4. ผูปฏิบัติตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ เชน วค.1 จํานวนครบหรือไม รายละเอียดครบถวนหรือไม ไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนางานแมขายวิทยุ (หากไมตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดสงคืนจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่รองขอดําเนินการแกไข หากตรงตามเงื่อนไขดําเนินการตามขอ 5)
5. กําหนดชื่อเรียกขาน ตามชนิดของเครื่องวิทยุ เชน ประจําที่ มือถือ ติดรถยนต(รถยนตใชงานธรรมดา หรือ
รถยนตพยาบาล) บันทึกลงในฐานขอมูล(Computer)
6. หาพิกัดที่ตั้งของสถานีจากแผนที่ในกรณีชนิดประจําที่ หากหาไมพบ โทรศัพทหรือวิทยุถามสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
7. จั ด ทํ าเอกสารการขอขยายข า ย ประกอบดว ย หนังสือกอง ฯ ถึงกรมสนับ สนุน บริการสุขภาพ,หนังสือกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข, หนังสือกระทรวงสาธารณสุขถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติและจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่รองขอ
8.นําเสนอ กองวิศวกรรม ฯ ลงนามหนังสือถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
10. นําเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
12. นําเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เพื่อขอขยายขาย และถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ แจงใหทราบ
13. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
14. จัดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
15. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
16. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารเพื่อทราบ
17. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการแจงผลการขยายขายการสื่อสารทางวิทยุ
1. ธุรการกอง ฯ แยกเรื่องใหกลุม ฯ
2. ธุรการกลุม ฯ แยกเรื่องใหงานพัฒนาและจัดระบบ
3. หัวหนางานพัฒนาและจัดระบบมอบหมายงานใหผูปฏิบัติ
4. ผูปฏิบัติตรวจสอบเอกสารอนุญาตใหขยายขาย เชน จํานวนและชนิดของเครื่องตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม
(หากไมตรงตามที่ขออนุญาตทําหนังสือสอบถามสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หากตรงตาม
เงื่อนไขดําเนินการตามขอ 5)
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5. จัดทําเอกสารการแจงผลการขอขยายขาย ประกอบดวย หนังสือ กอง ฯ ถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ
หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่รองขอ
6. นําเสนอ กองวิศวกรรม ฯ ลงนามหนังสือถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
8. นําเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามหนังสือถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ แจงใหทราบ
9. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
10. จัดสงหนังสือถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
11. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
12. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารเพื่อทราบ
13. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการขออนุญาต ทํา/นําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม
1. ธุรการกอง ฯ แยกเรื่องใหกลุม ฯ
2. ธุรการกลุม ฯ แยกเรื่องใหงานพัฒนาและจัดระบบ
3. หัวหนางานพัฒนาและจัดระบบมอบหมายงานใหผูปฏิบัติ
4. ผูปฏิบัติตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ เชน จํานวนและชนิดของเครื่องตรงหรือเกินจํานวนที่ไดรับอนุญาต
หรือไม กําลังสงของเครื่องตรงหรือเกินที่ไดรับอนุญาตหรือไม เอกสารการซื้อขายถูกตองหรือไม (หากไมตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนดสงคืนจังหวัดหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รองขอดําเนินการแกไข หากตรงตามเงื่อนไข
ดําเนินการตามขอ 5)
5. จัดทําเอกสารการขออนุญาตทํา/นําเขา ประกอบดวย หนังสือกอง ฯ ถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,หนังสือกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข, หนังสือกระทรวงสาธารณสุขถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติและจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่รองขอ
6. นําเสนอ กองวิศวกรรมการแพทย ลงนามหนังสือถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
8.นําเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
10. นําเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เพื่อขอขยายขาย และถึงจังหวัดหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ แจงใหทราบ
11. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
12. จัดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
13. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
14. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารเพื่อทราบ
15. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนการแจงผลการขออนุญาต ทํา/นําเขา เครื่องวิทยุคมนาคม
1. ธุรการกอง ฯ แยกเรื่องใหกลุม ฯ
2. ธุรการกลุม ฯ แยกเรื่องใหงานพัฒนาและจัดระบบ
3. หัวหนางานพัฒนาและจัดระบบมอบหมายงานใหผูปฏิบัติ
4. ผูปฏิบัติตรวจสอบเอกสารอนุญาตทํา/นําเขา เชน จํานวนและชนิดของเครื่องตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม (หาก
ไมตรงตามที่ขออนุญาตทําหนังสือสอบถามสํานักงานคณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคมแห งชาติ หากตรงตาม
เงื่อนไขดําเนินการตามขอ 5)
5. จัดทําเอกสารการแจงผลการอนุญาตให ทํา/นําเขา ประกอบดวย หนังสือกอง ฯ ถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่รองขอ
6. นําเสนอ กองวิศวกรรม ฯ ลงนามหนังสือถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
8. นําเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามหนังสือถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ แจงใหทราบ
9. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล
10. จัดสงหนังสือถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
11. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
12. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารเพื่อทราบ
13. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
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ตัวอยางหัวขอหลัก คุณลักษณะเครื่องวิทยุคมนาคม
เครือ่ งวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต (ประเภท2)
เครื่องรับ / สงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจําที่ 60 วัตต
เครื่องรับ – สงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต (Mobile ) ขนาดกําลังสง 30 วัตต
เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ HF/SSB ขนาดกําลังสง 100 วัตต
-------------------------------------1. ความตองการ ...
2. วัตถุประสงค ...
3. คุณสมบัติทั่วไป …
4. คุณสมบัติทางเทคนิค …
4.1 ภาคสง …
4.2 ภาครับ …
5. อุปกรณประกอบ ...
6. เงื่อนไขเฉพาะ …

78

ชองความถี่วิทยุคมนาคมของกระทรวงสาธารณสุข
ระบบ

VHF / FM.

ชอง

ความถี่ (MHz)

หนวยงานที่ใชในปจจุบัน

1

155.175

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

2

155.125

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

3

153.875

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

4

152.250

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

5

154.975

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

6

155.375

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

7

155.475

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

8

155.675

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

9

155.725

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

10

155.775

ขายเทเวศม , ขายพญาไท

11

154.925

ศูนยสื่อสารสาธารณสุข “นเรนทร”

ความถี่ระบบ

HF/SSB

ชอง

ความถี่ (MHz)

หนวยงานที่ใชในปจจุบัน

1

3.955

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

2

6.900

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

3

7.773

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด

4

7.645

สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลจังหวัด
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คลื่นความถี่กลางรวมของหนวยงานของรัฐ
ยานความถี่

HF/SSB

VHF/FM

คลื่นความถี่

การใชงาน

๔๘๖๖ กิโลเฮิรตซ

ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน

๔๘๖๙ กิโลเฮิรตซ

ชองสื่อสาร

๗๕๒๙ กิโลเฮิรตซ

ชองสื่อสาร

๗๗๑๕ กิโลเฮิรตซ

ชองสื่อสาร

๙๙๑๖ กิโลเฮิรตซ

ชองสื่อสาร

๑๔๒.๔๒๕ เมกะเฮิรตซ

ชองสื่อสาร

๑๔๗.๔๒๕ เมกะเฮิรตซ

ชองสื่อสาร

๑๖๑.๔๗๕ เมกะเฮิรตซ

ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน

๑๖๖.๔๗๕ เมกะเฮิรตซ

ชองสื่อสาร
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คลื่นความถี่กลางรวมระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต

1

จังหวัด

ความถี่

เชียงราย

6

เชียงใหม

10

นาน

8

พะเยา

9

แพร

5

แมฮอ งสอน

7

ลําปาง

11

ลําพูน

9
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ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 2
จังหวัด

ความถี่

ตาก

5

พิษณุโลก

9

เพชรบูรณ

6

สุโขทัย

6,10

อุตรดิตถ

7

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 3
จังหวัด

ความถี่

กําแพงเพชร

8

ชัยนาท

8

พิจิตร

5

นครสวรรค

10

อุทัยธานี

7,9

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 4
จังหวัด

ความถี่

นครนายก

6

นนทบุรี

10

ปทุมธานี

7
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ลพบุรี

7

สระบุรี

3

พระนครศรีอยุธยา

5

สิงหบุรี

9

อางทอง

6

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 5
จังหวัด

ความถี่

กาญจนบุรี

6

นครปฐม

8

เพชรบุรี

10

ประจวบคีรีขันธ

7

ราชบุรี

5

สมุทรสงคราม

7

สมุทรสาคร

6

สุพรรณบุรี

10

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 6
จังหวัด

ความถี่

จันทบุรี

9

ฉะเชิงเทรา

10

ชลบุรี

6

ตราด

6

ปราจีนบุรี

8
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ระยอง

5

สระแกว

7

สมุทรปราการ

5

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 7
จังหวัด

ความถี่

กาฬสินธุ

10

ขอนแกน

6,7

มหาสารคาม

11

รอยเอ็ด

3,4

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 8
จังหวัด

ความถี่

นครพนม

5

บึงกาฬ

9

เลย

5

สกลนคร

7,8

หนองคาย

9

หนองบัวลําภู

2

อุดรธานี

1,2

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 9
จังหวัด

ความถี่

ชัยภูมิ

3,4

นครราชสีมา

9,10
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บุรีรัมย

5,6

สุรินทร

1

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 10
จังหวัด

ความถี่

มุกดาหาร

6

ยโสธร

2

ศรีสะเกษ

7

อุบลราชธานี

9,10

อํานาจเจริญ

9

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 11
จังหวัด

ความถี่

กระบี่

6

ชุมพร

9

นครศรีธรรมราช

9

พังงา

7

ภูเก็ต

9

ระนอง

6

สุราษฎรธานี

8

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสุข เขต 12
จังหวัด

ความถี่

ตรัง

8

นราธิวาส

9
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ปตตานี

8

พัทลุง

7

ยะลา

7

สงขลา

6

สตูล

9
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แนวทางการเตรียมความพรอมดานการสื่อสาร
ความสําคัญของการเตรียมความพรอมดานการสื่อสาร ที่จะเผชิญกับ
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยใหทุกหนวยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่ในการเตรียมการปองกัน สาธารณภัยดานการแพทยและการสาธารณสุขไวตั้งแตยามปกติ การ
ปฏิบัติการเตรียมความพรอมดานการสื่อสาร ในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีระบบสื่อสารใชงานกันอยูแลว แตเมื่อเกิดสาธารณภัย
ขึ้น จําเปนตองมีการบูรณาการระบบสื่อสารใหมีเอกภาพ สามารถเชื่อมโยงถึงกันไดตั้งแตระดับกระทรวง (สวนกลาง) ระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ และระดับตําบล โดยกําหนดชองทางการสื่อสารกลาง และมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการทําหนาที่เปนศูนยกลาง
สําหรับเชื่อมตอระบบการสื่อสารตางๆ เขาดวยกัน สงผานขอมูลถึงหนวยงานที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว การพัฒนาระบบวิทยุคมนาคม
เพื่อเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ เพื่อประโยชน ในการเฝาระวังสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ การบัญชาการและสั่งการ กรณีเกิดสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติ การใหความชวยเหลือ การสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณ การเชื่อมตอเครือขายสื่อสารหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถเชื่อมโยงการติดตอสื่อสารถึงกันไดทั่งในยามปกติ และขณะเกิดเหตุ ตั้งแตระดับกระทรวง
(สวนกลาง) ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ จนถึงระดับตําบลหนวยปฏิบตั ิการในพื้นที่ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ระดับตําบล) ใหมีการ
รับสงสัญญาณไดครอบคลุม หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติเกิดขึ้น ไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็
ตาม และสิ่งที่สําคัญคือ การตรวจสอบวาใน เขตพื้นที่นั้นสามารถติดตอกับโลกภายนอกไดหรือไม เชน ระบบสื่อสารหลัก โทรศัพท
พื้นฐาน อินเทอรเน็ต ระบบโทรศัพทมือถือ หากพบวาระบบสื่อสารหลักไมสามารถใชงานไดใหตรวจสอบระบบสื่อสารดวยเครื่องวิทยุ
คมนาคม และที่สําคัญตรวจสอบวาพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติดังกลาว
สามารถใชกระแสไฟฟาไดหรือไมเพราะ ทุกๆเทคโนโลยี
ตองการใชกระแสไฟฟา เพื่อเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติ ดานการแพทยและการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มี
แนวปฏิบัติแผนการใชวิทยุคมนาคม
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ดานการแพทยและการสาธารณสุข ดังตอไปนี้
ระยะกอนเกิดเหตุ
กิจกรรม

๑.มีโครงสราง
กลไกการมีสวน
รวมในการ
แผนการใชวิทยุ
คมนาคม เพื่อ
เตรียมความ
พรอมรับมือภัย
พิบัติดาน
การแพทยและ
การสาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติ

เปนโครงสราง กลไกของ
กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยการ
สื่อสาร และระบุสถานีแมขาย
สื่อสาร และสถานีลูกขาย ใน
การเฝาระวัง การบัญชาการ
และสั่งการ (ICS) การใหความ
ชวยเหลือดานการแพทยและ
การสาธารณสุข การสนับสนุน
ทรัพยากร และงบประมาณ
กรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัย
พิบัติ โดยใชวิทยุคมนาคม ให
สามารถติดตอประสานงาน
ดวยวิทยุ HF/SSB, VHF/FM
ความถี่กลาง ความถี่ภาค

หนวยรับผิดชอบ

การรายงานผล

- -สํานักงาน
-มีเอกสาร/หลักฐานระบุการจัดตั้งศูนยวิทยุฯ เชน
สาธารณสุขจังหวัด
-มีคําสั่ง
- มีการระบุคณะทํางานฯ
-ระบุสถานีวิทยุฯ ศูนยแมขายสื่อสารหรือศูนย
ลูกขายสื่อสาร
-ระบุบทบาทหนาที่
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ประชาชน ๒๔๕ MHz
ระบบสื่อสารผานดาวเทียม
รวมถึงระบบ e – Radio
Teamspeak โดยจัดเจาหนาที่
วิทยุเฝาระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติ
ดานการแพทยและการ
สาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข ดานการใชวิทยุ
คมนาคมในการติดตอสื่อสาร
ใหมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ประกอบดวย
๒. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนา
ระบบวิทยุคมนาคม
บทบาท/หนาที่
-จัดทําระบบการสื่อสารหลัก
ระบบสื่อสารสํารอง โดยใช
วิทยุคมนาคม อํานวยความ
สะดวกใหสามารถติดตอ
ประสานงาน สั่งการ และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และ
สถานการณที่เกี่ยวของได
รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ได
อยางตอเนื่อง
-เตรียมพรอมระบบสื่อสาร
สํารอง โดยใชวิทยุคมนาคม
ในกรณีระบบสื่อสารหลัก ไม
สามารถดําเนินการได
กรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัย
พิบัติ
-เตรียมการซักซอมแผน
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ระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม

-สํานักงาน
-มีผูรับผิดชอบ
สาธารณสุขจังหวัด
กําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน
-ระบุหนวยงาน หรือเจาหนาที่ - โรงพยาบาล
-ระบะหนวยงานบํารุงรักษา
รับผิดชอบระบบสื่อสารวิทยุ
คมนาคมระบุไวชัดเจน เพื่อให
-มีผูปฏิบตั ิงานวิทยุคมนาคม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
การใชวิทยุคมนาคม เปนไป
ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการควบคุม
การใชเครื่องวิทยุ
๓. กําหนดบทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบ

-ระบุหนวยงาน หรือเจาหนาที่
ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ
วิทยุคมนาคม
-มีผูรับผิดชอบที่ปฏิบัติงาน
ภายในศูนยวิทยุคมนาคม
สาธารณสุข โดยมีเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน หรือพนักงานวิทยุ
ไวตลอด ๒๔ ชั่วโมง/
ผูรับผิดชอบงานวิทยุคมนาคม
จัดทําแผน/ตารางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่วิทยุ
คมนาคม เพื่อรองรับ
สถานการณดานสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติ
๔. มีแนวทางรูปแบบทางเลือก
ระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม
เมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัย
พิบัติในพื้นที่ ตามแนวทางของ
กองวิศวกรรมการแพทย กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การใชวิทยุ
คมนาคมในระบบติดตอภายใน
เครือขายขนาดเล็ก อาจใชวิทยุ
ชนิดมือถือ หรือใชวิทยุชนิด

-มีรูปแบบทางเลือกในการติดตอสือ่ สาร
วิทยฯ ที่ใชในการติดตอสื่อสารทั้งภายใน และ
ภายนอกหนวยงานสาธารณสุข
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เคลื่อนที่ติดตอประสานงาน
กลุมเปาหมายขนาดเล็ก
รูปแบบที่ ๒ การใชวิทยุ
คมนาคมติดตอประสาน
ระหวางโรงพยาบาลภายใน
จังหวัด เครื่องวิทยุคมนาคมที่
ใชงานจะเปนชนิดประจําที่
โดยติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ประจําโรงพยาบาล
ประสานงานภายในจังหวัด
ระหวางสถานบริการสุขภาพ
รูปแบบที่ ๓ การใชวิทยุ
คมนาคมติดตอผานระบบทวน
สัญญาณวิทยุคมนาคม ทําให
โรงพยาบาลตางๆ ติดตอ
ประสานงานกันไดครอบคลุม
พื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมถึง
สามารถใชเครื่องวิทยุชนืดมือ
ถือ และวิทยุชนิดเคลื่อนที่
ประสานงานไดดียิ่งขึ้น
รูปแบบที่ ๔ การนําโครงขาย
อินเทอรเน็ต มาเชื่อมตอเขา
กับระบบวิทยุคมนาคม ใน
ระบบ VHF/FM ความถี่ที่ไดรับ
อนุญาตใหใชงานสําหรับ
กระทรวงสาธารณสุข เชน e –
Radio Teamspeak

หากดําเนินการในรูปแบบ
ดังกลาวทําใหสามารถ
ประสานงานกันไดทั่วประเทศ
การสื่อสารในปจจุบันจะใช
เครือขายสื่อสารผานระบบ
อินเตอรเน็ต
เปนการ
สื่อสารที่กวางไกลและยัง
สามารถลดคาใชจายในการ
ติดตอสื่อสารได

-จัดประชุมฯ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ชี้แจง ซักซอม
ความเขาใจ

-มีการกําหนดแผนเตรียมความพรอมการสื่อสารฯ
--สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
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๔. ประชุมชี้แจง กําหนด
แผนการดําเนินงาน
๕. จัดเตรียมแผนเตรียมความ
พรอมประจําป
ซึ่ง
เปนแผนเตรียมความพรอม
ระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม/
แผนปฏิบัติการระบบวิทยุ
คมนาคมในภาวะวิกฤติ
๒. จัดทําแผน
การใชวิทยุ
คมนาคม
เพื่อเตรียมความ
พรอมรับมือ
ภัยพิบัติดาน
การแพทยและ
การสาธารณสุข

๑. การเตรียมความพรอม
ดาน Hardware

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

-จัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมที่มี
คุณภาพ และอุปกรณประกอบ กรมสนับสนุน
ที่ตองมีการติดตั้งระบบอยาง บริการสุขภาพ
ถูกตองตามหลักทางดาน
สาธารณสุขจังหวัด
วิศวกรรมและสภาพแวดลอม
ของสถานบริการ
-โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
-การบํารุงรักษาเครื่องวิทยุ
สาธารณสุข
คมนาคม ตามระยะเวลา การ
ดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม
พรอมอุปกรณ ยังมีความ
จําเปน อันสงผลตออายุการใช
งานของเครื่องวิทยุคมนาคม
-การทดสอบสัญญานความ
ชัดเจน เพื่อใหพรอมสําหรับ
การใชงานวิทยุคมนาคม
ตลอดเวลาในระบบสื่อสารดวย
เครื่องวิทยุคมนาคมทั้งระบบ
HF/SSB หรือ ระบบ VHF/FM
เปนสิ่งที่ทําใหระบบวิทยุ
คมนาคมสามารถใชงานได
ตลอดเวลา ตองมีการเตรียม
ความพรอมระบบสื่อสาร
-การติดตั้งเสาบนอาคาร
สํานักงานหรือโรงพยาบาล
เพื่อใหสามารถกระจายคลื่นได

-มีแผนการใชวิทยุคมนาคม
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติดานการแพทยและ
การสาธารณสุข
ดาน Hardware
Soft ware

และ People ware
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ไกลขึ้น
-ออกแบบใหสถานีวิทยุ
คมนาคมกระจายคลื่น
ครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการ
เฉพาะจังหวัดนั้น รวมทั้งการ
ใชสายอากาศที่มีคณ
ุ ภาพใน
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การรับและสงสัญญาณ-ออกแบบใหระบบสื่อสาร
คมนาคมผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ในระบบสื่อสาร
วิทยุคมนาคมเปนระบบที่ใชใน
การสื่อสารระยะใกลภายใน
จังหวัดเทานั้น หากตองการใช
การสื่อสารใหไดพื้นที่ใชงาน
กวางไกล จะตองเพิม่ ความสูง
ของเสา ประสิทธิภาพของ
สายอากาศ

สํานักบริหารการ
สาธารณสุข
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

HF/SSB

ระบบ VHF/FM และระบบ e–
Radio Teamspeak หรือ VoIP
ระบบวิทยุที่ใชประสานงาน
รวมทั้งระบบทวนสัญญาณ
วิทยุ
๒) โครงขายสื่อสารวิทยุ
คมนาคม ในระบบ VHF/FM
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม ใน
การเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติ ดานการแพทยและ
การสาธารณสุข ที่เหมาะสม
กับบริบทของหนวยงาน ดังนี้
-โครงขายสื่อสารวิทยุคมนาคม
ในระบบ VHF/FM การ
ประสานงานและควบคุมขาย
ระดับจังหวัดสถานีแมขา ย

เพื่อเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติดานการแพทยและ
การสาธารณสุข

-กรมวิชาการฯ

ดาน Hardware

-สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

Soft ware

-โรงพยาบาลใน
๒. การเตรียมความพรอมดาน สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
Soft ware
๑) มีคูมือปฏิบตั ิงานวิทยุ
คมนาคม เพื่อเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบัติ ดาน
การแพทยและการสาธารณสุข
ของหนวยงาน ทั้งระบบ

-มีแผนการใชวิทยุคมนาคม

และ People ware
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ประจําจังหวัด ในการพิกัด
ระยะทาง ซึ่งเปนไปตามสาย
งานการบังคับบัญชาและการ
ประสานงานในระบบวิทยุ
คมนาคมที่ใชอยูในปจจุบัน
รวมถึงการสงตอผูปวยฉุกเฉิน
มายังโรงพยาบาลศูนยหรือ
โรงพยาบาลทั้วไป
-โครงขายสื่อสารวิทยุคมนาคม
ในระบบ VHF/FM ให
ประสานงานระดับโรงพยาบาล
ชุมชน
-โครงขายสื่อสารวิทยุคมนาคม
ในระบบ VHF/FM ระดับสถานี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล หรือสถานีอนามัย
ประสานงานและรับสงขาวสาร
กับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่
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๓. การเตรียมความพรอม
ดาน People ware
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผานการฝกอบรมผูปฏิบตั ิงาน
หรือเจาหนาทีร่ ับผิดชอบระบบ
วิทยุสื่อสารคมนาคม เพื่อ
ซักซอมการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม แกเจาหนาที่
สาธารณสุข ที่มีจติ อาสาและ
มีทักษะ ประสบการณการใช
เครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึง
ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาที่
รับผิดชอบระบบวิทยุสื่อสาร
เพื่อใหไดรับใบอนุญาตในการ
ใชวิทยุคมนาคม และนามเรียก
ขาน ที่ใชในการติดตอสื่อสาร
ทางวิทยุ ซึ่งสอดคลองกับ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการควบคุมการใช
เครื่องวิทยุแบบสังเคราะห
ความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
-กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
-สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
-โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

-มีแผนการใชวิทยุคมนาคม เพื่อเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบตั ิดานการแพทยและการสาธารณสุข
ดาน Hardware Soft ware และ People ware
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3.การบริหาร
จัดการ

ประกอบดวย

-กองวิศวกรรม
การแพทย

การบริหารจัดการระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม เพื่อ
-พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ของทุกหนวยงาน
พ.ศ. ๒๔๙๘
กรมสนับสนุน
สาธารณสุข ในระดับภูมิภาค
บริการสุขภาพ
-ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. สาธารณสุข
๒๕๑๗
-สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
๒) จัดทําแนวปฏิบตั ิ) การ
บริหารจัดการระบบสื่อสาร
-โรงพยาบาลใน
วิทยุคมนาคม เพื่อเตรียมความ
สังกัดกระทรวง
พรอมรับมือภัยพิบัติ ของทุก
สาธารณสุข
หนวยงานสาธารณสุข ใน
ระดับภูมิภาค ดังนี้
-สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล
(๑) สถานการณและความ
สงเสริมสุขภาพ
เปนมา เชน วัตถุประสงค
ตําบล
คํานิยามศัพท โครงสรางและ
องคประกอบของทีมวิทยุฯ
คุณลักษณะของทีมวิทยุฯ
ลักษณะการปฏิบตั ิงานของ
ทีมวิทยุ รูปแบบการวางระบบ
วิทยุคมนาคม และปญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน
(๒) ระบบวิทยุคมนาคมเพื่อ
เตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติ ดานการแพทยและ
การสาธารณสุข ของหนวยงาน
สาธารณสุข เชน
-บทบาทหนาที่และขั้นตอน
การดําเนินงานของทีมวิทยุฯ
หนวยงาน
-บทบาทหนาที่และขั้นตอน
การดําเนินงานของทีมวิทยุฯ
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
--บทบาทหนาที่และขั้นตอน
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การดําเนินงานของทีมวิทยุฯ
ระดับตําบล
(๓) เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ
HF/SSB ระบบ VHF/FM และ
ระบบ e–Radio หรือ VoIP ระบบ
วิทยุที่ใชเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุ
และระบบทวนสัญญาณวิทยุ
และเครือขายหนวยงาน
(สวนกลาง) กระทรวง และ
(ระดับชาติ)
การเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุผาน
ระบบเครือขายระดับจังหวัด
อําเภอ ตําบล หนวยงานใน
จังหวัดและนอกจังหวัด เชน
หนวยราชการในจังหวัด
สาธารณสุข
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(๔) การบริหารจัดการระบบ
วิทยุคมนาคม ที่ใชใน
หนวยงาน

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

(๕) วิธีปฏิบัติงานการใชงาน
ระบบวิทยุคมนาคม ในการเฝา
-สํานักงาน
ระวัง การสั่งการการสนับสนุน
สาธารณสุขจังหวัด
ชวยเหลือดานทรัพยากร และ
การดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวย
-โรงพยาบาลใน
ในระยะเตรียการกอนเกิดเหตุ สังกัดกระทรวง
และระยะเกิดเหตุ
สาธารณสุข
(๖) สนับสนุนการลงทุน
(เพิ่มเติม)
(๗) การคงไวของระบบสื่อสาร
วิทยุคมนาคม การดูแล/ซอม
บํารุง

-พบมีการปฏิบัตติ ามแนวปฏิบัติ (พิมพเขียว) การ
บริหารจัดการระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม เพื่อเตรียม
ความพรอมรับมือภัยพิบตั ิ ของทุกหนวยงาน
สาธารณสุข ในระดับภูมิภาค

-สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล

(๘) ตัวชี้วัดความสําเร็จระบบ
การสื่อสารวิทยุคมนาคม
(๑๐) ทดสอบระบบสัญญาณ
เรียกขาน (นามเรียกขาน)

4. การซอมแผน
ระบบวิทยุ
คมนาคม

จัดทําแผนการซอมระบบวิทยุ
คมนาคม

-กองวิศวกรรม
การแพทย

-จัดประชุมฯ เตรียมความ
พรอมแผนการซอมระบบวิทยุ
คมนาคม

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

-มีการฝกซอมระบบวิทยุ
คมนาคมอยางนอยปละ
1 ครั้ง
-กําหนดแนวทางการติดตาม
ประเมินผล องคประกอบของ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
--สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
-โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง

-มีแผนการซอมระบบวิทยุคมนาคม
-มีการซอมแผนระบบวิทยุคมนาคม
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ระบบวิทยุคมนาคม เชน

สาธารณสุข

ดาน Hardware ดาน Software
ดาน People ware ระบบการ
ใชวิทยุคมนาคม และ
ประโยชนในการใชงาน

-สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล

ขณะเกิดเหตุ
การสนับสนุนสิ่ง ๑. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/
ตางๆใหกับ
เครือ่ งมือวิทยุคมนาคมใหมี
ความพรอมเพื่อการ
ฝายปฏิบตั ิการ
ติดตอสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ
ในขณะเกิดเหตุ อาทิเชน

-

เอกสาร/

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

แบบประเมิน

-สํานักงาน
- วิทยุสื่อสาร/แบตเตอรีส่ ํารอง
สาธารณสุขจังหวัด
- โทรศัพทมือถือ
-โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
- หมายเลขโทรศัพท
สาธารณสุข
หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
- ยานความถี่วิทยุ
- แผนที่การเดินทาง
๒. หลักปฏิบัติในการใชวิทยุ
สื่อสาร การใชวิทยุสื่อสารเปน
ทั้งศาสตรและเปนทั้งศิลป
เพื่อใหการใชวิทยุสื่อสาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง
ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. กอนใชเครื่องวิทยุสงขาว
ควรแนใจวาจะไมทําใหเกิดการ
รบกวนหรือขัดขวางการสงขาว
ของผูอื่น ถาหลีกเลี่ยงได
2. ควรแจงนามเรียกขานให
ถูกตองและชัดเจนทุกครั้งที่มี

-สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล

การตรวจสอบ
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/เครื่องมือวิทยุคมนาคม
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การเรียกขานและกอนจบ
ขอความ
3. ควรเรียบเรียงขอความขาว
ใหสั้นเทาที่จําเปน ขอความใด
ที่ไมมีความหมายไมควรใช
4. ควรใชความถี่ใหนอยที่สดุ
ควรใชคํายอ หรือภาษาที่
กําหนดใหใชในขายสื่อสารนั้น
ๆ เชนประมวลสัญญาณ ว.
5. การแบงวรรคตอนไม
ถูกตอง อาจทําใหความหมาย
ของขาวผิดไป เมื่อจบประโยค
ควรปลอยคียสักเล็กนอยเพื่อ
เปดโอกาสใหผูอื่นเรียกเขาได
บางถามีความจําเปน
6. ควรใชการอานออกเสียง
ตัวอักษร (PHONETIC ALPHABET)
ชวยใหการสงขาวถูกตอง และ
รวดเร็วขึ้น
7. พยายามลดหรือหลีกเลีย่ ง
เสียงรบกวนรอบๆ ตัวในขณะ
สงขาว เชน เสียงเพลง
เสียงพูดคุย
8. การรับสงขาวทุกครั้ง ควรมี
การจดบันทึกขอความให
ถูกตอง รวมทั้งวันเวลา ผูรับ
ขาว ผูสงขาว เพื่อประโยชนใน
การอางอิงภายหลัง
9. ใหโอกาสสถานีที่มีขาว
สําคัญเรงดวน ขาวฉุกเฉินสง
ขาวกอน
10. ในการเรียกขานไมควร
เรียกเกิน 3 ครั้ง และการเรียก
ทุกครั้งตองทิ้งชวงใหผูเรียกได
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มีเวลาตอบดวย
11. ในกรณีที่มีเรื่องดวน
ตองการแทรกหรือขัดจังหวะ
การสงขาว ควรดูจังหวะที่คู
สถานีจบขอความที่สาํ คัญแลว
ถาคอยได
12. พนักงานวิทยุที่ดีตองรูจ ัก
หนาที่ มีความรับผิดชอบ มี
อัธยาศัยเอื้ออารี มีน้ําใจไม
กระทําการใด ๆ ที่ไมถูกตอง
วิธีปฏิบัติใน
การติดตอติด
สื่อสารสํารอง
โดยใชวิทยุ
คมนาคม

๒.วิธีปฏิบัติในการ
ติดตอสื่อสารสํารอง โดยใช
วิทยุฯ ดังนี้

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

การเตรียมการกอนการเรียก
ขาน

สาธารณสุขจังหวัด

๑) ตองจดบันทึกหรือเตรียม
ขอความที่จะพูดไวกอน เพื่อ
ความรวดเร็ว การทวงถาม
ความถูกตอง และเปน
หลักฐานในการติดตอสถานีแม
ขาย
๒) ขอความที่จะพูดทางวิทยุ
คมนาคม ตองสั้น กะทัดรัด
ชัดเจน และไดใจความ
๓) กอนพูดตองฟงกอนวาขาย
สื่อสารนั้นวางหรือไม เพื่อจะ
ไดไมเกิดการรบกวนการ
ทํางานของสถานีอื่น โดยตอง
ใชนามเรียกขานที่กําหนดให
เทานั้น
๔) ตรวจสอบนามเรียกขาน
ของหนวยงานหรือบุคคลที่
จะตองทําการติดตอสื่อสาร

-เอกสาร/
แบบบันทึก
วิธีปฏิบัติการติดตอสื่อสารสํารอง โดยใชวิทยุฯ

-โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
-สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล

-เอกสาร/
แบบบันทึก
ขั้นตอนการสื่อสารสํารอง โดยวิทยุฯ
-ผังขั้นตอนการสื่อสาร
โดยวิทยุฯ
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กอน
๕) การเรียกขานหรือการตอบ
การเรียก ตองปฏิบัตติ าม
ระเบียบปฏิบัติของขายสื่อสาร
การเรียกขาน
การเรียกขานตองครบ
องคประกอบ ดังนี้
๑) “นามเรียกขาน” ของสถานี
บุคคลฯ ที่ถูกเรียก
๒) “จาก”
๓) “นามเรียกขาน” ของสถานี
บุคคลฯ ที่เรียก
๔) “เปลี่ยน”
การตอบรับการเรียกขาน
การตอบในการเรียกขาน ครั้ง
แรกตองตอบแบบเต็ม ซึ่ง
ประกอบดวย
๑) “นามเรียกขาน” ของสถานี
บุคคลฯ ที่เรียก
๒) “จาก”
๓) “นามเรียกขาน” ของสถานี
บุคคลฯ ที่ถูกเรียก
๔) “เปลี่ยน”
๓.ขั้นตอนการติดตอสื่อสาร
๑) การติดตอสื่อสารโดยทั่วไป
เรียกศูนยฯ ที่สังกัด
- การเรียกขาน/การตอบ
- ใชนามเรียกขานที่กําหนด
๒) แจงขอความ/

102
วัตถุประสงค/ความตองการ
- สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ได
ใจความ
- ใชประมวลสัญญาณ ว. ที่
กําหนด
๓) จบขอความลงทายคําวา
เปลี่ยน
วิธีปฏิบัตใิ นการ
ติดตอสื่อสาร
สํารอง
โดยใชวิทยุ
คมนาคม

๔. การรับ/แจงเหตุฉุกเฉิน
หรือภัยพิบัติ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๑) เมื่อพบเหตุหรือตองการ
ความชวยเหลือใหแจงศูนยฯ ที่
-สํานักงาน
สังกัดหรือสัญญาณ ที่สามารถ สาธารณสุขจังหวัด
ติดตอ สื่อสารได
-โรงพยาบาลใน
๒) เตรียมรายละเอียด (ใคร
สังกัดกระทรวง
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร
สาธารณสุข
อยางไร) ของเหตุเพื่อจะไดแจง
-สถานีอนามัย/
ไดทันที่
โรงพยาบาล
๓) เมื่อแจงเหตุแลวควรเปด
สงเสริมสุขภาพ
เครื่องรับ – สงวิทยุใหพรอมไว
ตําบล
เพื่อจะไดฟงการติดตอ
ประสานงาน ราย
ละเอียดเพิ่มเติม
๔) เมื่อแจงเหตุแลวควร
รายงานความคืบหนาในการ
ประสานงานเปนระยะ
๕) เมื่อมีผูแจงเหตุแลวไมควร
สอดแทรกเขาไป ควรฟงอยาง
สงบเพื่อใหเกิดการรบกวนและ
ความสับสน
๕. มารยาทและขอหามการ
ใชวิทยุสื่อสาร
๑) ไมตดิ ตอกับสถานีที่ใชนาม

-เอกสาร/
แบบบันทึก
ขั้นตอนการรับ/แจงเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัตฯิ
-ผังขั้นตอนการรับ/แจงเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ
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เรียกขานไมถูกตอง
๒) ไมสงขาวสารทีเ่ กี่ยวกับขาว
ทางธุรกิจการคา
๓) ไมใชถอยคําที่ไมสุภาพ
หรือหยาบคายในการ
ติดตอสื่อสาร
๔) ไมแสดงอารมณโกรธในการ
ติดตอสื่อสาร
๕) หามการสงขาวสารอันมี
เนื้อหาละเมิดตอกฎหมาย
บานเมือง
๖) ไมสงเสียงดนตรี รายการ
บันเทิง และการโฆษณาทุก
ประเภท
๗) ใหโอกาสสถานีที่มีขาว
สําคัญ เรงดวน ขาวฉุกเฉิน
สงขาวกอน
๘) ยินยอมใหผูอื่นใชเครื่อง
วิทยุคมนาคม
๙) หามติดตอสื่อสารในขณะ
มึนเมาสุราหรือควบคุมสติไมได
๑๐) ในกรณีที่มีเรื่องเรงดวน
ตองการสงแทรกหรือ
ขัดจังหวะการสงขาวควรรอ
จังหวะที่คูสถานีจบขอความที่
สําคัญกอนแลวจึงสง
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กิจกรรม

แนวทางปฏิบัติ

หนวยรับผิดชอบ

การรายงานผล

วิธีปฏิบัตใิ นการ
ติดตอสื่อสาร
สํารอง

๖. การใชและการบํารุงรักษา
เครื่องวิทยุคมนาคม

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

-เอกสาร/

โดยใชวิทยุ
คมนาคม

เครื่องวิทยุวิทยุคมนาคม
๑) การใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ชนิดมือถือไมควรอยูใตสาย
ไฟฟาแรงสูง ตนไมใหญ
สะพานเหล็ก หรือสิ่งกําบัง
อยางอื่นที่เปนอุปสรรคในการ
ใชความถี่วิทยุ
๒) กอนใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ใหตรวจดูวาสายอากาศ หรือ
สายนําสัญญาณตอเขากับขั้ว
สายอากาศเรียบรอยหรือไม

-สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

แบบบันทึก
ขั้นตอนการ
ใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม

-โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

-ผังขั้นตอนการใชและ

-สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล

รักษาเครื่องวิทยุคมนาคม

การบํารุง

๓) ขณะสงออกอากาศไมควร
เพิ่มหรือลดกําลังสง (HI –
LOW)
๔) ในการสงขอความ หรือพูด
แตละครั้งอยากดสวิทซ (PTT)
ไมควรสงนานเกินไป (เกินกวา
๓๐ วินาที)
แบตเตอรี่
๑) แบตเตอรีใหมใหทําการ
ประจุกระแสไฟฟาครั้งแรก
กอนการนําไปใช
2) ถาแบตเตอรี่สกปรกทั้งที่ตัว
เครื่องรับ – สง และขั้ว
แบตเตอรี่ใหทําความสะอาด
โดยใชยางลบสําหรับลบหมึก
ทําความสะอาด

วิธีปฏิบัติในการ

สายอากาศ

-เอกสาร/
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ติดตอสื่อสาร
สํารอง
โดยใชวิทยุ
คมนาคม

๑) ความยาวของสายอากาศ
จะตองสัมพันธกับความถี่วิทยุ
ที่ใชงาน

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๒) สายอากาศชนิดชัก ตองชัก
-สํานักงาน
สายอากาศใหสุดในขณะใชงาน สาธารณสุขจังหวัด
และเก็บทีล่ ะทอน
-โรงพยาบาลใน
การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
๑) วิทยุสื่อสารใหใชไดเฉพาะ
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
-สถานีอนามัย/
โรงพยาบาล
๒) การพกพาเครื่องวิทยุชนิด
สงเสริมสุขภาพ
มือถือ ตองนําใบอนุญาตติดตัว
ตําบล
ไปดวย หรือถายสําเนาและมี
การรับรองสําเนาดวย
๓) การพกพาเครื่องวิทยุชนิด
มือถือเขาไปในสถานที่ตา งๆ
ควรพิจารณาถึงสภาพของ
สถานที่ดวยวาควรปฏิบัติ
อยางไร เชน ในหองประชุม
ในรานอาหาร ถาจําเปนควรใช
หูฟง
๔) ขณะพกพาวิทยุคมนาคม
ควรแตกายใหเรียบรอย และ
มิดชิดโดยสุภาพ
๕) ในกรณีที่มเี จาหนาที่ขอ
ตรวจสอบ ควรใหความรวมมือ
โดยสุภาพ

แบบบันทึก
ขั้นตอนการ
ใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม
-ผังขั้นตอนการใชและ
การบํารุง
รักษาเครื่องวิทยุคมนาคม
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