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คํานํา 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย เปนองคกรหลักในการทําหนาท่ี

ควบคุมดูแลระบบสื่อสารทางวิทยุคมนาคมของกระทรวงสาธารณสุข ใหเปนไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีในการพิจารณานําเสนอขอขยายขายการสื่อสาร ขอทํา/นําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม และ

ควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี พ.ศ. 2555  และ 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ท่ี

เก่ียวของ 

ระบบสื่อสารทางวิทยุคมนาคมยังมีความจําเปน ในการติดตอสื่อสาร การรักษาพยาบาลและการสง

ตอผูปวย รวมถึงในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ ท้ังทางธรรมชาติ และเกิดจากการกระทําของมนุษยไดอยางรวดเร็ว และ

ทันตอเหตุการณ และใชในการติดตอสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการแพทยฉุกเฉิน การเฝาระวัง

โรค การควบคุมโรค และประสานงานขาวสารของทางราชการเก่ียวกับงานดานสาธารณสุขและรายงานสถานการณ

ตางๆ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย เปนหวงใยในปญหาการมีการใชเครื่อง

วิทยุคมนาคม จึงไดรวบรวมระเบียบฯ ประกาศฯ ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการมีการใชวิทยุคมนาคม ข้ันตอนการขอ

อนุญาตขยายขาย การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม และทฤษฏีเทคโนโลยีของวิทยุคมนาคมท่ีใชงานอยูในปจจุบัน การ

ติดต้ังการใชงานและการตรวจสอบวิทยุคมนาคมเบื้องตน เพ่ือใหเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีความรู มีความ

เขาใจ และดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบฯ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
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สารบัญ 

หนา 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม            3 

แบบสังเคราะหความถ่ี พ.ศ. 2555 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ         10 

เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี 

ยานความถ่ี 137 – 174 เมกะเฮิรตซ (MHz.) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ         14 

เรื่อง หลักเกณฑการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี (Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552          23 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสื่อสารทางวิทยุคมนาคม              37 

- ความรูข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับสายอากาศ 

- สายนําสัญญาณและหัวตอ 

- สัญญาณแบบ ANALOG และ DIGITAL 

- ระบบสื่อสารไรสายและทฤษฏีท่ีเก่ียวของเบื้องตน 

- ระบบวิทยุคมนาคมท่ีใชงานอยูสําหรับกระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (DMR) 

- การใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องตน 

การมีการใชเครื่องวิทยุคมนาคมกระทรวงสาธารณสุข              59 

 - ข้ันตอนการขออนุญาตขยายขาย การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม 

- แบบตรวจสอบสถานวีิทยุคมนาคม 

- การเตรียมพรอมระบบสื่อสารรองรับภัยพิบัติ 

บรรณานุกรม                 70 

ภาคผนวก                   71 

- แบบตรวจสอบสถานวีิทยุคมนาคม 

          - ตัวอยางหัวขอหลัก คุณลักษณะเครื่องวิทยุคมนาคม 
          - รหัส ว. 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

วาดวยการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ 

พ.ศ. 2555 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารวิทยุคมนาคม พ.ศ.

2533 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2536 ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและเห็นสมควรกําหนดระเบียบเพ่ือ

ควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี

(Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2543 แกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และ ขอ 17 แหงประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การใชเครื่องวิทยุคมนาคม

แบบสังเคราะหความถ่ี(Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการควบคุมการใชเครื่องวิทยุ คมนาคมแบบ

สังเคราะหความถ่ี พ.ศ. 2555" 

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั่งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดอ่ืนของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีกําหนดไว ซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4 ใหยกเลิก 

  (1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2533  

  (2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารเครื่องวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2536 

 ขอ 5 ในระเบียบนี ้

 “เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 

 “เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีประเภท 1” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีผูใชสามารถ

ตั้งคลื่นความถ่ีไดเองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม 

 “เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีประเภท 2” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีผูใชไม

สามารถตั้งคลื่นความถ่ีไดเองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แตสามารถตั้งคลื่นความถ่ีดวยเครื่องตั้งคลื่นความถ่ี 

(Programmer) หรือโดยวิธีการอ่ืน 

 “สวนราชการ” หมายความวา กรมหรือสวนราชการระดับกรมท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 “หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานในระดับกองหรือสํานักหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในระดับกองหรือท่ี

กําหนดใหมีฐานะเทียบเทากองในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนภูมิภาค 

 “หนวยงานอ่ืน” หมายความวา หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนท่ี

ไดรับอนุญาตใหรวมใชคลื่นความถ่ีของกระทรวงสาธารณสุข 
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 “ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา เจาหนาท่ีหรือบุคลากรสังกัดหนวยงาน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีบัตร

ประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี 

 “ศูนยควบคุมขาย” หมายความวา ศูนยท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแลการใชเครื่องวิทยุคมนาคมของสถานีวิทยุแม

ขายไมนอยกวา 2 สถานี 

 “สถานีวิทยุ” หมายความวา สถานีวิทยุคมนาคมท่ีสงขาวสาร ท่ีรับขาวสารหรือท่ีสงและรับขาวสาร 

 “สถานีวิทยุแมขาย” หมายความวา สถานีวิทยุท่ีทําหนาท่ีควบคุมสถานีวิทยุลูกขาย 

 “สถานีวิทยุลูกขาย” หมายความวา สถานีวิทยุท่ีไดรับการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมจากสถานีวิทยุ

แมขาย 

 “นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผูท่ีอธีบดีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพมอบหมายใหมีหนาท่ีออกบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี 

 ขอ 6 ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 ขอ 7 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตราระเบียบนี้ 

 

หมวด 1 

คณะกรรมการบริหารและควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

----------------------- 

 ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการบริหารและควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม เรียกโดยยอวา “คบค.” 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูไดรับมอบหมายเปนประธานคณะกรรมการ กรรมการซ่ึงเปนผูแทน

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ใหผูอํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย เปนกรรมการและเลขานุการและใหผูอํานวยการกองวิศวกรรม

การแพทยแตงตั้งขาราชการกองวิศวกรรมการแพทยจํานวน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ 

 ขอ 9 คบค. มีอํานาจหนาท่ีใหคําแนะนํา ใหความเห็นในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) การกําหนดนโยบายเก่ียวกับการมีและการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

(2) กําหนดมาตรการเก่ียวกับการมีและการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

(3) การขยายขายสื่อสาร 

(4) การตั้งสถานีวิทยุ 

(5) การจัดทําคูมือการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ี คบค. มอบหมาย 

(7) แตงตั้งบุคคลเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 

(8) การอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 

(9) เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

ขอ 10 การประชุม คบค.และอนุกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการ

ท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก
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กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมี

เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 11 มติของ คบค. ตองไดรับความเห็นชอบจากปลัดกรทรวงสาธารณสุขกอนจึงจะดําเนินการตามมตินั้น

ได 

 

หมวด 2 

ศูนยควบคุมขายและสถานีวิทยุ 

----------- 

 ขอ 12 ใหมีศูนยควบคุมขายและมีหนาท่ี ดังนี้ 

(1) หนวยงานสวนกลาง มีศูนยควบคุมขาย 2 แหง ไดแก ศูนยควบคุมขายเทวะเวศมและศูนยควบคุมขาย

พญาไท 

(2) หนวยงานสวนภูมิภาค ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนศูนยควบคุมขายในจังหวัดนั้นๆ หรือ

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกําหนดใหโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลท่ัวไป ทําหนาท่ีเปนศูนย

ควบคุมขาย 

(3) ศูนยควบคุมขาย มีหนาท่ีดังนี้ 

(ก) ควบคุมและจัดระบบสื่อสารท่ีสวนราชการกําหนดใหใชอยางมีประสิทธิภาพ 

(ข) จัดลําดับกอนหลังของการติดตอสื่อสารตามความสําคัญ 

(ค) ชวยในการรับและสงขาวสารทางเครื่องวิทยุ ของสถานีวิทยุท่ีมีปญหาในการรับและสงขาวสาร 

(ง) รับปญหาตางๆ ของสถานีวิทยุท่ีแจงมาเพ่ือรายงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(จ) บันทึกรายละเอียดการใชขายของสวนราชการ ตามท่ี คบค. กําหนด 

(ฉ) แนะนําการใชหรือการบํารุงรักษาเบองตนใหแกสถานีวิทยุ 

(ช) ตักเตือนดวยวาจา กรณีสถานีวิทยุเคยถูกตักเตือนดวยวาจาแลว และกระทําการฝาฝนระเบียบนี้อีก 

(ซ) หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ 13 ใหหนวยงานท่ีมีเครื่องวิทยุคมนาคมตามขอ 19 เปนสถานีวิทยุ โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ 

(1) สถานีวิทยุแมขาย 

(2) สถานีวิทยุลูกขาย 

ขอ 14 ในกรณีฉุกเฉิน เกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือภัยท่ีเก่ียวของกับความม่ันคง ใหปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานท่ีศูนยควบคุม

ขายตั้งอยู มีอํานาจสั่งใหศูนยควบคุมขาย หรือสถานีวิทยุเปนสถานีวิทยุแมขายฉุกเฉิน 

 

หมวด 3 

การจัดหาและการจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคม 

----------- 

ขอ 15 เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี มี 2 ประเภท ดังนี้ 
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(1) เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีประเภท 1 ตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ อนุญาตใหใชแลวแตกรณี 

(2) เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีประเภทท่ี 2 

ขอ 16 เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีจะนํามาใชงานราชการ อาจเปนเครื่องของหนวยงาน หรือของผูใชเครื่องวิทยุ

คมนาคม ซ่ึงตองไดรับอนุญาตจากสวนราชการ ใหนํามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการและตองไดรับ

ใบอนุญาตท่ีเก่ียงของตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 

ขอ 17 การจัดหาและการจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคม จะตองปฏิบัติดังนี้ 

(1) ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเง่ือนไขเก่ียวกับการมีหรือจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม 

พรอมอุปกรณไวใชในสวนราชการตามท่ี คบค. กําหนด 

(2) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 

หมวด 4 

การใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

----------- 

ขอ 18 เครื่องวิทยุคมนาคม จะตองใชตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

(1) ในภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ 

(2) สนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ 

(3) ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน ภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือภัย

เก่ียวกับความม่ันคง 

(4) กิจกรรมอ่ืนท่ี คบค. มอบหมาย 

(5) ขอ 18 เครื่องวิทยุคมนาคม จะตองใชตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

ขอ 19 หนวยงานท่ีมีเครื่องวิทยุคมนาคม ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือรับและสง

ขาวสาร 

ขอ 20 บุคลากรสังกัดหนวยงาน ผูใดประสงคจะใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้นและเสนอ คบค. เพ่ืออนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

ขอ 21 เจาหนาท่ีประจําเครื่องวิทยุคมนาคมตามขอ 19 และบุคคลสังกัดหนวยงาน ผูประสงคจะใชเครื่อง

วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี ตามขอ 20 จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานราชการ ซ่ึงอยูในสังกัดสวนราชการ หรือมาชวยปฏิบัติ

หนาท่ีในสวนราชการ 

(2) ตองไมเปนผูมีพฤติกรรมเปนท่ีเสียหาย หรือ เปนภัยตอสังคม หรือความม่ันคงของชาติ 

(3) ตองผานการฝกอบรมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีประเภท 2 จาก

หนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีตนสังกัด หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียงของกับหนวยงานหรือ

หนวยงานอ่ืนท่ีตนสังกัด 
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(4) ตองผานการฝกอบรมตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติจากหนวยงานหรือ

หนวยงานอ่ืนท่ีตนสังกัด หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับหนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีตนสังกัด 

(5) ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานวามีความจําเปนตองใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะหความถ่ี 

ขอ 22 ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมตองถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ใชคลื่นความถ่ีตามท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 

(2) ใชคลื่นความถ่ีเฉพาะในพ้ืนท่ี ท่ีไดรับอนุญาตตามท่ี คบค. กําหนด 

(3) ใชนามเรียกขานและประมวลสัญญาณตามท่ีกําหนดในการติดตอสื่อสาร 

(4) การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมตองพกพาเพ่ือการปฏิบัติราชการและพกพาลักษณะท่ีเหมาะสม 

ขอ 23 หามผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ติดตอสถานีวิทยุท่ีไมไดรับอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมของสวนราชการ 

(2) รับและสงขาวสารท่ีไมเปนขาวราชการ 

(3) ใชถอยคําหยาบคายในการติดตอสื่อสาร 

(4) รับและสงขาวสารอันมีเนื้อหาละเมิดตอกฎหมาย 

(5) สงเสียงดนตรี รายการบันเทิง หรือรายการโฆษณาผานวิทยุคมนาคม 

(6) กอใหเกิดการรบกวนตอการสื่อสารของสถานีวิทยุอ่ืนๆ 

(7) ใชนามเรียกขานปลอม หรือแอบอางใชนามเรียกขานของผูอ่ืน 

(8) ใชชองสัญญาณติดตอสื่อสารในขณะท่ีผูอ่ืนใชอยู 

(9) ใหผูอ่ืนซ่ึงไมไดรับอนุญาต ตามขอ 20 ใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

(10) การอ่ืนตามท่ี คบค. กําหนด 

 

หมวด 5 

การรับและสงขาวสาร 

----------- 

 ขอ 24 การรับและสงขาวสาร ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) กรณีพูดโตตอบกัน ใหใชคําสุภาพ สั้น กะทัดรัด ไดใจความ 

(2) กรณีการรับและสงขาวราชการ ท่ีมีการบันทึกใหใชแบบบันทึกการรับสงขาวทางวิทยุของ

กระทรวงสาธารณสุข ตาม คบค. กําหนดและกรณีสงขาวสารราชการจะตองไดรับอนุมัติจากผูมี

อํานาจ 

(3) กรณีการรักษาพยาบาลทางวิทยุ ท่ีมีการบันทึกใหใชแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานดานการ

รักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขตามท่ี คบค. กําหนด 

ขอ 25 ภายใตบังคับขอ 18 หามใชสถานีวิทยุหรือศูนยควบคุมขายบริการสื่อสารเพ่ือประโยชนอ่ืนใด 

นอกเหนือจากขาวราชการหรือการรักษาพยาบาล 

 ผูมีอํานาจอนุมัติการสงขาว ไดแก 
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(1) หนวยงานสวนกลาง คือ หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาอันเปนท่ีต้ังศูนยควบคุมขาย 

หรือสถานีวิทยุหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) หนวยงานสวนภูมิภาค คือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือ

หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาอันเปนท่ีต้ังศูนยควบคุมขาย หรือสถานีวิทยุ หรือผู

ไดรับมอบหมาย 

 

 

หมวด 6 

บัตรประจําตัว 

--------------------------- 

 ขอ 26 บัตรประจําตัวมี 2 แบบ 

(1) บัตรประจําตัวผูใชเครื่องเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี 

(2) บัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม 

ขอ 27 บัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี มี 2 ประเภท 

(1) ประเภทปกติ มีอายุ 5 ป 

(2) ประเภทชั่วคราว มีอายุ 1 ป 

ขอ 28 กรณีการตอบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี ตองดําเนินการตอนาย

ทะเบียนลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน กอนวันท่ีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีหมดอายุ 

ขอ 29 ใหหัวหนาหนวยงานเจาของเครื่องวิทยุคมนาคม เปนผูออกบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมทุก

เครื่องท่ีมีอยูในทะเบียนควบคุมพัสดุของหนวยงาน 

บัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม มีอายุตั้งแตเริ่มลงบัญชีครุภัณฑจนจําหนายออกจากสารบบ 

หลักเกณฑ รูปแบบและวิธีการในการอกบัตรประจําตัวใหเปนไปตามท่ี คบค. กําหนด 

 

หมวด 7 

การควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

-------------------------- 

ขอ 30 สวนราชการตองควบคุมหนวยงาน ใหจัดทําบัญชีควบคุมการรับและเบิกจายเครื่องวิทยุคมนาคมของ

หนวยงาน และรายงานบัญชีเครื่องวิทยุคมนาคม ให คบค. ทราบปละ 1 ครั้ง 

ขอ 31 ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี ตองแสดงบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะหความถ่ี และบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม เม่ือเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยวิทยุ

คมนาคมหรือผูท่ี คบค. มอบหมายรองขอ 

ขอ 32 สวนราชการแลผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีตองอํานวยความสะดวกแกเจา

พนักงานตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมหรือผูท่ี คบค. มอบหมายในการตรวจสอบเดี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

ขอ 33 การติดตั้ง การยุบเลิก การเคลื่อนยายสถานีวิทยุ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี คบค. กําหนด 
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ขอ 34 หากตรวจสอบพบวาผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมสังกัดสวนราชการฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจหนาท่ีอาจพิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ตักเตือนดวยวาจา โดยมอบหมายใหศูนยควบคุมขายหรือสถานีแมขายเปนผูดําเนินการ 

(2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร โดยมอบหมายใหศูนยควบคุมขายเปนผูดําเนินการ 

(3) สั่งใหระงับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมในชวงระยะเวลาหนึ่งโดยเรียกบัตรประจําตัวผูใชเครื่อง

วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีมายึดไว 

(4) เพิกถอนบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีและเรียกบัตรประจําตัว

นั้นคืน 

(5) ดําเนินการทางวินัย กรณีไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

ขอ 35 หากตรวจสอบพบวาผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงสังกัดหนวยงานอ่ืนฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจพิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ตักเตือนดวยวาจา โดยมอบหมายใหศูนยควบคุมขายหรือสถานีแมขายเปนผูดําเนินการ 

(2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

(3) สั่งใหระงับการใชคลื่นความถ่ีใชวงระยะเวลาหนึ่ง 

(4) ยกเลิกการใหรวมใชคลื่นความถ่ีกับสวนราชการ 

(5) แจงใหผูบังคับบัญชาหนวยงานอ่ืน พิจารณาดําเนินการทางวินัย 

(6) แจงใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ดําเนินการพิจารณาโทษหรือดําเนินการตามกฎหมาย 

 

 

บทเฉพาะกาล 

................................... 

 ขอ 36 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซ่ึงไดบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี 

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2533 อยูกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ 

ใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นตอไปไดจนกวาบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมหมดอายุ 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

(นายวิทยา บุรณศิริ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี 

ยานความถ่ี 137 - 174 เมกะเฮิรตซ (MHz) 

 

โดยท่ีเห็นเป ็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ การปร ับปร ุงการใช คลื่นความถ่ี ย านความถ่ี ๑๓๗ - ๑๗๔ 

เมกะเฮ ิรตซ (MHz) เพ่ือส งเสร ิมการใช คลื่นความถ่ีภายในประเทศให เป ็นไปอย างม ีประส ิทธ ิภาพ เพียงพอ

ตอความตองการใชคลื่นความถ่ีของทุกภาคสวนในระยะยาว และสอดคลองก ับความกาวหนาของ เทคโนโลย ีท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

อาศ ัยอ ํานาจตามมาตรา ๒๗ (๔) (๕) และ (๒๔) แห งพระราชบ ัญญ ัต ิองค กรจ ัดสรรคลื่นความถ่ี และ

กําก ับการประกอบก ิจการวิทย ุกระจายเส ียง วิทย ุโทรท ัศน และก ิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน และก ิจการโทรคมนาคมแห งชาติ จ ึงก ําหนด 

หลักเกณฑ การปร บัปร งุการใชคลื่นความถ่ี ยานความถ่ี ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮ ิรตซ (MHz) ไวดังนี้ 

ขอ ๑ หลักเกณฑ การปร ับปรุงการใชคลื่นความถ่ี ก ิจการเคลื่อนท่ีทางบกและก ิจการประจ ําท่ี ย าน

ความถ่ี ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ (MHz) ม ีรายละเอียดตามหลักเกณฑ การปร ับปร ุงการใช คลื่นความถ่ี แนบทาย

ประกาศน ี้ 

ขอ ๒ บรรดาประกาศ ข อบ ังค ับ และค ําสั่งอ่ืนใดในส วนท่ีม ีก ําหนดไว แล วในประกาศน ี ้หร ือซ่ึงข ัด
หร ือแย งก ับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ม ีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศร ี  

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสยีง ก ิจการโทรทัศน  

และก ิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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หล ักเกณฑการปรบัปร ุงการใช คล่ืนความถี่ ก ิจการเคล่ือนท่ีทางบกและก ิจการประจําท่ี 

ยานความถี่ 137-174 เมกะเฮ ิรตซ  (MHz) 

1. ขอบข าย 

หล ัก เกณฑ การปร ับปร ุงการใช คลื่นความถ่ีนี้ ครอบคล ุมแผนความถ่ีว ิทย ุท่ีเ กี ่ยวข อง 
ว ัตถ ุประสงค ของการปร ับปร ุงการใช คลื่นความถ่ี การด ําเน ินการของผู ได ร ับอน ุญาตให ใช คลื่น ความถ่ี
เดิม การขอร ับการจ ัดสรรคลื่นความถ่ีใหม และหล ักเกณฑการพ ิจารณาจ ัดสรรคลื่นความถ่ี ในก ิจการ
เคลื่อนท่ีทางบกและก ิจการประจ ําท่ี ย านความถ่ี 137-174 MHz 

2. แผนความถี่วิทย ุท่ีเกี่ยวของ 

ก ําหนดให การใชคลื่นความถ่ี ก ิจการเคล ื่อนท่ีทางบกและก ิจการประจ ําท่ี ย านความถ่ี 137- 174 
MHz เป ็นไปตามประกาศ กสทช. เร ื่อง แผนความถ่ีว ิทย ุก ิจการเคล ื่อนท่ีทางบก และก ิจการ ประจ ําท่ี 

ย านความถ่ี 137-174 เมกะเฮ ิรตซ (MHz) (กสทช. ผว. 404-2559) 

3. วัตถุประสงคของการปร ับปรุงการใชคล่ืนความถี่ 

3.1 เพ ื่อเพ ิ่มประสทิธ ิภาพการใช คลื่นความถ่ีส ําหรับก ิจการเคลื่อนท่ีทางบกและก ิจการประจ ําท่ี โดยปรับ
ลดระยะห างของชองความถ่ีท่ีอยูติดก ัน (channel spacing) จาก 25 kHz เหล ือ เทาก ับ 12.5 
kHz (Narrowbanding) 

ท้ังน ี้ การปรับลดระยะหางของชองความถ่ีท่ีอย ูต ิดก ัน (channel spacing) จาก 25 kHz เหลอื
เทาก ับ 12.5 kHz (Narrowbanding) ให ใชความถ่ีกลาง (center frequency) เป ็นค า เดิม ดังรูป 

 

 

ชองความถี่เดิม 

 

 

ชองความถี่ภายหลัง Narrowbanding 
- เสนทึบ แสดงชองความถ่ีที่ไดปรับลด 
  Channel spacing แลว 
- เสนประ แสดงชองความถ่ีที่เกิดข้ึนใหม  
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3.2  เพ ื่อใหม ีคลื่นความถ่ีเพียงพอในการจ ัดสรรคลื่นความถ่ี ส ําหรับก ิจการเคล ื่อนท่ีทางบกและ ก ิจการ
ประจ ําท่ี สามารถรองร ับความต องการใช คลื่นความถ่ีของท ุกภาคส วนในระยะยาว รวมท้ังสามารถ
รองรับเทคโนโลยีใหมได 

4. การดําเนินการของผูได ร ับอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเด ิม 

4.1 ส ําหรับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ท่ีม ีหลักฐานการอน ุญาต และมีการใชคลื่นความถ่ี เป ็นไป
ตามแผนความถ่ีว ิทย ุในข อ 2 ให ย ื่นค ําขอย ืนย ันการใช คลื่นความถ่ีตามแบบท่ี ส ําน ักงาน
คณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน และก ิจการโทรคมนาคม แหงชาติก ําหนด 
พร อมแสดงหลักฐานการอนุญาต 

4.2 สําหร ับผูไดร ับอน ุญาตใหใช คลื่นความถ่ี ท่ีมีหลักฐานการอน ุญาต และม ีการใชคลื่นความถ่ีใน ก ิจการ
เคลื่อนท่ีทางบกและก ิจการประจ ําท่ี ย านความถ่ี 137-174 MHz แตการใช คลื่น ความถ่ีดังกล าวไม
เป ็นไปตามแผนความถ่ีว ิทย ุในข อ 2 ให ยื่นค ําขอปรับเปลี่ยนการใช คลื่น ความถ่ี หร ือค ําขอจ ัดสรร
คลื่นความถ่ีทดแทนคลื่นความถ่ีเด ิม แล วแต กรณี ตามแบบท่ี ส ําน ักงานคณะกรรมการก ิจการ
กระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน และก ิจการโทรคมนาคม แห งชาต ิก ําหนด พร อมแสดงหล ักฐาน
การอน ุญาต และปร ับเปลี่ยนการใช คลื่นความถ่ีให เป ็นไปตามแผนความถ่ีวิทยุในข อ 2 หรือแผน
ความถ่ีวิทยุอ่ืน 

4.3 สําหร ับผูไดร ับอน ุญาตใหใช คลื่นความถ่ี ท่ีมีหลักฐานการอน ุญาต และม ีการใชคลื่นความถ่ีใน ก ิจการ
เคลื่อนท่ีทางบกและก ิจการประจ ําท่ี ย านความถ่ี 137-174 MHz ซ ึ่งเป ็นไปตาม ประกาศ กสทช. 
เรื อง หล ักเกณฑ การตั้งข ายส ื อสารในก ิจการเพ่ือสื่อมวลชน ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การต ั้งขายสื่อสารในก ิจการเพ ื่อสาธารณก ุศล ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ การอน ุญาตและการ
กําก ับดูแลใหองค กรปกครองสวนทองถ ิ่นใชคลื่นความถ่ี และ ประกาศ กสทช. เร ื อง หล ักเกณฑ การ
อน ุญาตและการก ําก ับด ูแลการใช คลื่นความถ่ีกลาง ส ําหร ับการต ิดต อประสานงานระหว าง
หน วยงานของร ัฐและประชาชน ให ย ื่นค ําขอ ปร ับเปลี่ยนการใช คลื่นความถ่ีตามแบบท่ี
ส ําน ักงานคณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรทัศน  และก ิจการโทรคมนาคมแห งชาติ
ก ําหนด พรอมแสดงหล ักฐานการอนุญาต และปรับลดระยะห างของชองความถ่ีท่ีอย ูติดก ัน 
(channel spacing) จาก 25 kHz เหล ือ เทาก ับ 12.5 kHz (Narrowbanding) โดยใช ความถ่ีกลาง 
(center frequency) เป ็นค าเดิม 

4.4 ก ําหนดใหการดําเนินการในข อ 4.1 4.2 และ 4.3 แลวเสร็จภายในสิ้นป ี พ.ศ. 2563 โดยใหมี 
ระยะเวลาการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีดังนี้ 

4.4.1 กรณีผูไดร ับอน ุญาตใหใชคลื่นความถ่ีท่ีมีการก ําหนดอาย ุการใชคลื่นความถ่ีไว และ กรณี
ผูรับใบอน ุญาตประกอบก ิจการโทรคมนาคม ใหมีระยะเวลาการอน ุญาตใหใช คลื่นความถ่ี
ตามสิทธ ิเดิมท่ีไดรับ 

4.4.2 กรณ ีผู ไดรับอนุญาตใหใชคลื ่นความถ่ีท่ีม ิไดก ําหนดอายุการใชคลื ่นความถ่ีไว  ใหมี 
ระยะเวลาการอน ุญาตให ใช คลื่นความถ่ีตามก ําหนดระยะเวลาตามประกาศ กสทช. 
วาดวยหล ักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือหลกัเกณฑ อ่ืนท่ีเก่ียวข อง 
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4.5 หากผ ูไดรับอน ุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ท่ีมีหลักฐานการอน ุญาต ไมดําเน ินการตามข อ 4.1, 4.2 หรือ 

4.3 แล วแตกรณ ี ภายในกรอบเวลาตามขอ 4.4 ใหส ําน ักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเส ียง 
ก ิจการโทรท ัศน  และก ิจการโทรคมนาคมแห งชาต ิเสนอให คณะกรรมการ ก ิจการกระจายเส ียง 
ก ิจการโทรท ัศน  และก ิจการโทรคมนาคมแห งชาติพ ิจารณายกเลิกการ อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตาม
ควรแก กรณีตอไป 

4.6 ผู ได ร ับอน ุญาตให ใช คลื่นความถ่ีไม ม ีส ิทธ ิเร ียกร องค าชดเชยใด ๆ ส ําหร ับการด ําเน ินการ 
ปร ับปรุงการใชคลื่นความถ่ีตามหลักเกณฑนี้ หรือการถ ูกยกเลิกการอน ุญาตให ใชคลื่นความถ่ี ตามข อ 
4.5 

4.7 กรณ ีการปร ับลดระยะห างของชองความถ่ีท่ีอย ูติดก ัน (channel spacing) ผู ไดรับอนุญาต ใหใช
คลื่นความถ่ีไมอาจใชชองความถ่ีท่ีเก ิดข ึ้นใหมได ท้ังน ี้ หากประสงค จะไดรับส ิทธ ิการใช ชองความถ่ีท่ี
เก ิดข ึ้นใหม  ตองดําเนินการขอร ับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหมตามข อ 5.1 ซ่ึงจะ พิจารณาตามความ
เหมาะสมตอไป 

5. การขอรับการจ ัดสรรคล่ืนความถี่ใหม  

5.1  สําหร ับผูไดรับอน ุญาตใหใชคลื่นความถ่ีท่ีม ีหลักฐานการอนุญาต และมีการใชคลื่นความถ่ีใน ย าน
ความถ่ีนี้ หากประสงค จะขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม ตามแผนความถ่ีว ิทย ุในข อ 2 ให ย ื่นค ํา
ขอร ับการจ ัดสรรคลื่นความถ่ีตามแบบท่ีส ําน ักงานคณะกรรมการก ิจการกระจาย เส ียง ก ิจการ
โทรทัศน  และก ิจการโทรคมนาคมแห งชาต ิก ําหนดได ก ็ตอเม่ือไดดําเนินการใน ข อ 4.1 4.2 หรือ 4.3 
แล วแตกรณี เสร ็จส ิ้นแลว 

5.2 ส ําหร ับผู ท่ีไม ได ร ับอน ุญาตให ใช คลื่นความถ่ีในย านความถ่ีนี้ หากประสงค จะขอร ับการ จ ัดสรร
คลื่นความถ่ีใหม ตามแผนความถ่ีว ิทย ุในข อ 2 ใหยื่นค ําขอร ับการจัดสรรคลื่นความถ่ี ตามแบบท่ี
ส ําน ักงานคณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน  และก ิจการ โทรคมนาคม
แหงชาติกําหนดได  ตั้งแตวันท่ีประกาศนี้ใช บ ังค ับเป ็นตนไป 

6. หลักเกณฑการพ ิจารณาจ ัดสรรคล่ืนความถี่ 

ข้ันตอนการพิจารณาคําขอจัดสรรคลื่นความถ่ีตามขอ 5.1 และ 5.2 และคําขอจัดสรรคลื่นความถ่ีใน
กรณีการจัดสรรคลื่นความถ่ีทดแทนคลื่นความถ่ีเดิมตามขอ 4.2 ใหเปนไปตามประกาศ กสทช. วาดวย
หลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือหลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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ประกาศคณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน 
และก ิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ 

เร ื อง หลกัเกณฑ การใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบสงัเคราะห ความถ่ี (Synthesizer) ของหน วยงานของร ัฐ 
 

โดยท่ีเป ็นการสมควรปร ับปร ุงหล ักเกณฑ และว ิธ ีการเก ี่ยวก ับการใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคม แบบ

สงัเคราะหความถ่ี (Synthesizer) ของหนวยงานของร ัฐ เพ่ือใหหนวยงานของร ัฐและบ ุคคลท ี่ไดร ับอนุญาต ใหร วมใชคลื่น

ความถ่ีก ับหนวยงานของรัฐใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมเป ็นไปดวยความเร ียบร อย ไม ก อใหเก ิด การรบกวนและป ัญหา

การร ักษาความปลอดภ ัยต อขายสื่อสารของหน วยงานของรัฐ โดยอย ู บนพ้ืนฐาน การใชประโยชน คลื่นความถ่ี

อย างม ีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน ของประชาชนและประเทศชาต ิ 

อาศ ัยอ ํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห งพระราชบ ัญญ ัต ิองค กรจ ัดสรรคลื่นความถ ี ่ และ

ก ําก ับการประกอบก ิจการวิทย ุกระจายเสียง วิทย ุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค กรจัดสรรคล ื่นความถ ี่และก ําก ับการประกอบก ิจการวิทย ุกระจายเส ียง ว ิทย ุโทรท ัศน 

และก ิจการโทรคมนาคม (ฉบ ับ ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๒๔) แห งพระราชบ ัญญ ัต ิองค กร

จ ัดสรรคลื่นความถ ี่และก ําก ับการประกอบก ิจการว ิทย ุกระจายเส ียง วิทย ุโทรท ัศน และก ิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบก ับมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห งพระราชบ ัญญ ัต ิว ิทย ุคมนาคม พ.ศ. 

๒๔๙๘ ซ่ึงแก ไขเพ่ิมเต ิมโดยพระราชบ ัญญ ัต ิว ิทย ุคมนาคม (ฉบ ับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการก ิจการ

กระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน และก ิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบ ังค ับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชก ิจจานุเบกษาเป ็นตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเล ิกประกาศคณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแห งชาติ  เร ื่อ ง  การใช เคร ื่อ งว ิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความ ถ่ี  (Synthesizer) ของ

หนวยงานของร ัฐ ลงวันท่ี ๑๕ ม ีนาคม ๒๕๕๔ 

ขอ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบ ียบ  ข อบ ังค ับ  และค ําสั่ง อ่ืนใด ในส วนท่ีได ก ําหนดไว แล วใน

ประกาศนี้ หร ือซ่ึงขัดหร ือแย งก ับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ ๔ ในประกาศนี้ 

“เคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะหความถ่ีประเภท ๑” หมายความวา เคร ื่องวิทย ุคมนาคมตาม

ความหมายในมาตรา ๔ แห งพระราชบ ัญญ ัต ิว ิทย ุคมนาคม พ.ศ.  ๒๔๙๘ ซ่ึงแก ไข เ พ่ิม เต ิม โดย

พระราชบ ัญญ ัต ิว ิทย ุคมนาคม  (ฉบ ับ ท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยผู ใช สามารถตั้งคลื่นความถ่ีได เองจาก

ภายนอกเคร ื่องวิทย ุคมนาคม 
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“เคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะหความถ่ีประเภท ๒” หมายความวา เคร ื่องวิทย ุคมนาคม ตาม

ความหมายในมาตรา ๔ แห งพระราชบ ัญญ ัต ิว ิทย ุคมนาคม พ.ศ.  ๒๔๙๘ ซ่ึงแก ไข เ พ่ิม เต ิม โดย

พระราชบ ัญญ ัต ิว ิทย ุคมนาคม (ฉบ ับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู ใช ไม สามารถตั้งคลื่นความถ่ีได เอง จากภายนอก

เคร ื่องวิทย ุคมนาคม แตสามารถต ั้งคลื่นความถ ี่ดวยเคร ื่องตั้งคลื่นความถ่ี (Programmer) หร ือโดยวิธีอ่ืน 

“หนวยงานของร ัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หร ือส วนราชการท่ีเร ียกชื่ออย างอ่ืนและม ี

ฐานะเป ็นกรม ราชการส วนภ ูม ิภาค ราชการส วนท องถ่ิน และร ัฐว ิสาหก ิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบ ัญญ ัติหร ือพระราช

กฤษฎ ีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของร ัฐท่ีม ีพระราชกฤษฎ ีกาก ําหนดใหเป ็นห น ว ย ง า น ข อ ง ร  ัฐ  

“หน วยงาน” หมายความว า หน วยงานของร ัฐและต ําแหน งซ่ึงปรากฏตามภาคผนวก ๑  ทาย

ประกาศนี้ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานท่ีม ีอํานาจหน าท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑)  ป องก ันและร ักษาความม ั่นคงของประเทศ 

(๒)  ป องก ันและปราบปรามผูกระทําผดิกฎหมายท่ีม ีผลกระทบตอความสงบเรียบร อยของประชาชน 

(๓)  อาร ักขาบุคคลสาํค ัญของประเทศ 

(๔) อาร ักขาบุคคลสาํค ัญของตางประเทศท่ีเดินทางมาเย ือนประเทศไทย 

“หนวยงานอ่ืน” หมายความวา หนวยงานของร ัฐอ่ืนนอกเหนือจากหน วยงาน 

ขอ ๕ ให หน วยงานใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถ่ีประเภท  ๑  หร ือเคร ื่อง

ว ิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถ่ีประเภท ๒ และให หน วยงานอ ื่นใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบสังเคราะห

ความถ่ีประเภท ๒ 

ขอ ๖ ผูใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะหความถ ี่ประเภท ๑ ตองม ีค ุณสมบ ัติและไมม ีลักษณะ

ตองหาม ดังนี ้

(๑) เป ็นข าราชการหร ือพน ักงาน ซ่ึงอย ู ในส ังก ัดหน วยงานและม ีหน า ท่ีร ับผ ิดชอบหร ือได ร ับ

มอบหมายโดยตรงให ปฏ ิบ ัต ิหน าท่ีตามอ ํานาจหน าท่ีของหน วยงาน หร ือเป ็นข าราชการหร ือพน ักงานซ ึ่ง อ ย  ูใ น

ส ัง ก  ัด ห น ว ย ง า น อ ื่น แ ล ะ ไ ด ร  ับ ม อ บ ห ม า ย ใ ห ป ฏ  ิบ  ัต ิห น า ท ี่ต า ม อ ํา น า จ ห น  า ท ี่ข อ ง ห น ว ย ง า น  

(๒) ตองไม เป ็นผูท่ีม ีพฤติกรรมเปนท่ีเสียหายหร ือเป ็นภ ัยตอสังคมหร ือความม ั่นคงของชาติ 

(๓) ต องเป ็นผู ส ําเร ็จการอบรมหล ักส ูตรการใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถ ี่จาก

หนวยงานท ี่ตนสงัก ัด หนวยงานอ ื่น หร ือหนวยงานท ี่เก ี่ยวของ โดยหลกัสตูรการใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบสังเคราะห

ความถ่ี อย างนอยจะตองประกอบไปดวยหัวขอวิชา ดังตอไปนี้ 

(ก) กฎหมายวาดวยวิทย ุคมนาคมและกฎระเบ ียบท่ีเก ี่ยวข อง 

(ข) หลักการติดตอสื่อสารและหลักการใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี 

(ค) กฎหมายวาดวยการร ักษาความปลอดภ ัยเก ี่ยวก ับการติดตอสื่อสาร 

 

 

 

 

 



16 

(๔) ตองไดร ับความเห็นชอบจากห ัวหนาหนวยงานวาม ีความจําเป ็นตองใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบ

สงัเคราะหความถ่ีประเภท ๑ หร ือเครื่องวิทย ุคมนาคมแบบสงัเคราะหความถ่ีประเภท ๒ 

ขอ ๗ ผูใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะหความถ ี่ประเภท ๒ ตองม ีค ุณสมบ ัติและไมม ีลักษณะ

ตองหาม ดังนี้ 

(๑)  เป ็นบ ุคคลซ่ึงม ีฐานะ ดังนี้ 

(ก)  เป ็นขาราชการ พนักงานร ัฐวิสาหก ิจ พนักงานองค การของร ัฐ พนักงานหน วยงานของร ัฐ 

หร ือล ูกจ างซ่ึงอย ู ในส ังก ัดหน วยงานอ ื่น หร ือมาช วยปฏ ิบ ัต ิหน าท่ีในหน วยงานอ ื่น หร ือล ูกจางซ่ึงอย ูในสังก ัด

หนวยงานหร ือมาชวยปฏ ิบ ัติหนาท่ีในหน วยงาน หร ือ 

(ข) เป ็นบ ุคคลธรรมดาท่ีไดร ับอน ุญาตใหร วมใช คลื่นความถ่ีก ับหน วยงานหร ือหนวยงานอ่ืนท่ีไดร ับ

จัดสรรคลื่นความถ่ีจาก กสทช. ในการปฏ ิบ ัติหนาท่ีเพ่ือชวยเหลือหนวยงานหร ือหนวยงานอ่ืน 

(๒) ตองไม เป ็นผูม ีพฤติกรรมเปนท่ีเสียหายหร ือเป ็นภ ัยตอสังคมหร ือความม่ันคงของชาต ิ

(๓) ต องเป ็นผู ส ําเร ็จการอบรมหล ักส ูตรการใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถ่ีจาก

หน วยงาน หน วยงานอ ื่น หร ือหน วยงานท ี่เก ี่ยวข อง โดยหล ักส ูตรการใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบสังเคราะห

ความถ่ี อย างนอยจะตองประกอบไปดวยหัวขอวิชา ดังตอไปนี้ 

(ก) กฎหมายวาดวยวิทย ุคมนาคมและกฎระเบ ียบท่ีเก ี่ยวข อง 

(ข) หลักการติดตอสื่อสารและหลักการใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี 

(ค) กฎหมายวาดวยการร ักษาความปลอดภ ัยเก ี่ยวก ับการติดตอสื่อสาร 

(๔) ต องได ร ับความเห ็นชอบจากห ัวหน าหน วยงานหรือหน วยงานอ่ืนว าม ีความจ ําเป ็นต องใชเคร ื่องวิทย ุ

คมนาคมแบบสงัเคราะหความถ่ีประเภท ๒ 

ขอ ๘ การใชคลื่นความถ่ีใหถือปฏ ิบ ัติ ดังนี้ 

(๑)  ใหใชเฉพาะคลื่นความถ่ีท่ีไดรับอนญุาตเทานั้น 

(๒) การใช คลื่นความถ่ีนอกเหน ือจากท่ีได ร ับอน ุญาตจะต องได ร ับความย ินยอมจากเจ าของคลื่น

ความถ่ีท่ีไดร ับอนุญาตถ ูกตองเปนลายลกัษณอักษร และผานการอนุม ัติจาก กสทช. แลวเทานั้น 

(๓)  ในกรณ ีการป องก ันประเทศ การปราบปรามอาชญากรรม เก ิดเหต ุอ ันตรายหร ือเหต ุฉ ุกเฉ ินและม ี

ความจ ําเป ็นอย างย ิ่งท่ีจะต องใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถ่ีประเภท ๑ ท่ีได ร ับอน ุญาตถ ูกต อง

ตามประกาศน ี้ เพ่ือต ิดต อประสานงานระหว างหน วยงานหร ือหน วยงานอ่ืนโดยใช คลื่นความถ่ีของหนวยงานหรือ

หนวยงานอ ื่นท่ีไดร ับการจัดสรรความถ ี่วิทย ุจาก กสทช. แตไม อาจปฏ ิบ ัติตาม (๒) ได โดยครบถ วน ให ผู ปฏ ิบ ัต ิหน าท่ี

ในขณะนั้นใช คลื่นความถ ี่นั้นได เท าท่ีจ ําเป ็น ท้ังนี้ ต องระง ับการใชคลื่นความถ่ีนั้นโดยท ันท ีเม ื่อเหตุการณ 

ด ังกล าวสิ้นส ุดลง และให ผ ูปฏ ิบ ัติหน าท่ีซ่ึงอย ู ในสงัก ัดหน วยงานหร ือหน วยงานอ ื่นท่ีได ร ับการจ ัดสรรคลื่นความถ่ี

รายงานการใช คลื่นความถ่ีนั้นต อห ัวหน าหน วยงานหร ือหัวหนาหนวยงานอ ื่น หร ือผูท่ีไดร ับมอบหมาย ภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีเหตุการณ นั้นสิ้นสุดลงและใหบ ันทึกในรายงานการใชคลื่นความถ่ีเพ่ือใหสํานักงาน กสทช. 

สามารถตรวจสอบได 
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ขอ ๙ หนวยงานและหน วยงานอ่ืนตองควบค ุมการร ับ - สงขาวสารทางเคร ื่องวิทย ุคมนาคม แบบ

สงัเคราะหความถ่ี ใหเป ็นไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภ ัยแหงชาติ 

ขอ ๑๐  การใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถ ี่ ต องด ําเน ินไปเพ่ือการปฏ ิบ ัต ิหน าท่ี ของ
หนวยงานหร ือหนวยงานอ่ืนเทานั้น 

ขอ ๑๑  เคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถ่ีท่ีจะน ํามาใช งานอาจเป ็นเคร ื่องว ิทย ุคมนาคมของ

หนวยงาน หนวยงานอ ื่น หร ือเป ็นของผูใชซ่ึงไดร ับอนุญาตให ใชเคร ื่องว ิทย ุคมนาคมส วนตัวเพ่ือร วมใชคลื่นความถ ี่ก ับ

หน วยงานของร ัฐ การจ ัดหาเครื่องว ิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถ ี่ของหน วยงานหน วยงานอ่ืนหร ือของผู ใช 

ซ่ึงได ร ับอน ุญาตให ใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมส วนต ัวเพ่ือร วมใช คลื่นความถ่ีก ับหน วยงานของร ัฐ ต องด ําเน ินการ

ตามกฎหมายว าด วยว ิทย ุคมนาคม ประกาศ ระเบ ียบ ข อบ ังค ับและค ําสั่งของ กสทช. ท่ีเก ี่ยวข อง 

กรณ ีใช เคร ื่องวิทย ุคมนาคมส วนต ัวเพื อร วมใช คลื นความถ ี ก ับหน วยงานของร ัฐ ให เป ็นไปตามแนวทาง

ปฏ ิบ ัติท่ีก ําหนดไว ในภาคผนวก ๒ ทายประกาศนี้ และไดร ับยกเว นไม ตองปฏ ิบ ัติตามขอ ๑๔  ของประกาศ

คณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน และก ิจการโทรคมนาคมแห งชาติเร ื่อง หลักเกณฑ และ

วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือก ิจการวิทย ุคมนาคม ลงวันท่ี ๒๙ ม ีนาคม ๒๕๖๐ 

ขอ ๑๒  หน วยงานและหน วยงานอ่ืนต องจ ัดท ําบ ัญช ีค ุมการเบ ิกจ ายเคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบ

สงัเคราะหความถ่ีของหนวยงานหร ือหนวยงานอ่ืน 

ขอ ๑๓  การพกพาเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะหความถ่ีของหนวยงานหร ือหนวยงานอ ื่นไปใช งาน

นอกท่ีตั้งหน วยงานหร ือหน วยงานอ ื่น ต องพกพาในล ักษณะท่ีเหมาะสมเพ่ือการปฏ ิบ ัต ิหน าท่ีของหนวยงานหร ือ

หนวยงานอ่ืนเทานั้น 

ขอ ๑๔  หน วยงานและหน วยงานอ ื่นต องจ ัดให ม ีบ ัตรประจ ําต ัวผู ใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมประจ ํา

หน วยงานหร ือหน วยงานอ่ืน และบ ัตรประจ ําเคร ื่องว ิทย ุคมนาคมซ่ึงระบ ุตราอ ักษร ร ุ น/แบบหมายเลขเคร ื่อง 

หมายเลขทะเบียนวิทย ุคมนาคม และหมายเลขทะเบ ียนครุภ ัณฑ  ซ่ึงจะต องม ีร ูปแบบสอดคลองตามท่ีก ําหนดไว ใน

ภาคผนวก ๓ ทายประกาศน ี้ โดยผ ูใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ ี่ของหนวยงานหร ือหนวยงานอ่ืน

ตองแสดงบ ัตรประจําตัวผู ใช เคร ื่องวิทย ุคมนาคมประจําหนวยงานหร ือหนวยงานอ่ืน และบัตรประจําเคร ื่องวิทย ุ

คมนาคมตอเจาพนักงานเม่ือถูกตรวจค น 

หนวยงานและหน วยงานอ ื่นตองจัดทําบ ัตรประจําตัวผูใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมให ก ับผูใชซ่ึงไดร ับอนุญาตให ใช 

เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมส วนต ัวเพ่ือร วมใช คลื่นความ ถ่ีก ับหน วยงานหร ือหน วยงานอ่ืน โดยผู ใชเคร ื่องวิทย ุ

คมนาคมสวนตัวตองแสดงบ ัตรประจําตัวผูใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมและใบอนุญาตวิทย ุคมนาคมท่ีเก ี่ยวข องตอเจา

พนกังานเม่ือถูกตรวจค น 

ขอ ๑๕  หนวยงานและหนวยงานอ่ืนตองจัดทําประกาศหร ือระเบ ียบควบค ุมการใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบ

สงัเคราะหความถ่ีของหนวยงานหร ือหนวยงานอ่ืนใหสอดคลองก ับประกาศนี ้
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ขอ ๑๖  หนวยงานหร ือหนวยงานอ่ืนตองจัดท ําค ูม ือการใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมแบบสังเคราะห ความถ่ี

สาํหร ับผูใชของหนวยงานหร ือหนวยงานอ่ืน 

ขอ ๑๗  หนวยงานหร ือหนวยงานอ่ืนตองอํานวยความสะดวกแก เจาพนักงานในการตรวจสอบ เก ี่ยวก ับ

การปฏ ิบ ัติตามประกาศนี้และตามกฎหมาย 
ขอ ๑๘ ผู ใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบส ังเคราะห ความถ่ีท่ีฝ าฝ ืนประกาศนี้ หร ือประกาศ หร ือ

ระเบ ียบของหน วยงานหร ือหน วยงานอ ื่น ให หน วยงานหร ือหน วยงานอ่ืนพ ิจารณาโทษทางว ิน ัย ตามควรแต
กรณี 

ขอ ๑๙  หนวยงานอ่ืนซ่ึงไดรับอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี ประเภท ๑   

อย ู ก อนว ันท่ีประกาศนี้ใช บ ังค ับ ให ใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมนั้นต อไปได จนกว าเคร ื่องว ิทย ุคมนาคมหมดอายุการใช

งาน 

ขอ ๒๐  ข าราชการ  พน ักงาน  หร ือล ูกจ าง ซ่ึงได ร ับใบอน ุญาตให ใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบ

สังเคราะหความถ่ีประเภท ๑ อย ูก อนวันท่ีประกาศน ี้ใชบ ังค ับ ใหใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมนั้นตอไปไดจนกวา

ใบอนุญาตใหใชเคร ื่องวิทย ุคมนาคมจะหมดอาย ุ

ขอ ๒๑  หากตรวจสอบพบว าหน วยงาน  หน วยงาน อ่ืน  หร ือผู ใช เคร ื่องว ิทย ุคมนาคมแบบ

ส ังเคราะห ความถ่ี ฝ าฝ ืนต อบทบ ัญญ ัต ิของกฎหมายว าด วยว ิทย ุคมนาคม ประกาศนี้ ระเบ ียบข อบ ังค ับ กฎ 

หร ือประกาศอ่ืนท่ีเก ี่ยวข อง หร ือไม ปฏ ิบ ัต ิตามเง ื่อนไขท่ีก ําหนด กสทช. จะพ ิจารณาดําเนินการตามท่ี

เห็นสมควร แลวแตกรณี ดังนี้ 

(๑)  ตักเตือนดวยวาจา 

(๒)  ตักเตือนเปนลายลกัษณอักษร 

(๓)  ระง ับการใชคลื่นความถ่ี หร ือพักใชใบอน ุญาตว ิทย ุคมนาคม แลวแตกรณี 

(๔)  ยกเลกิการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี หร ือเพิกถอนใบอน ุญาตว ิทย ุคมนาคม แลวแตกรณี 

(๕)  ดําเนนิการตามกฎหมาย 
 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
             พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร  

       กรรมการกิจการกระจายเสียง  
      กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
       ทําหนาท่ีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
      กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
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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 เฉพาะบุคคลท่ีดํารงตําแหนง 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 
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สวนภูมิภาค 
๑๘.๙ ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด 
๑๘.๑๐  ปลัดจังหวัด ผูชวยปลัดจังหวัด หัวหนาฝายปกครองจังหวัด และหัวหนาฝายกิจการพิเศษ 
๑๘.๑๑  หัวหนาสํานักงานจังหวัดและเลขานุการผูวาราชการจังหวัด 
๑๘.๑๒  นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ ปลัดอําเภอ 
๑๘.๑๓  ผูตรวจการสวนทองถ่ิน และเสมียนตราจังหวัด ท่ีทําการปกครองจังหวัด 
๑๙. กรมเจาทา เฉพาะบุคคลท่ีดํารงตําแหนง 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 
เพ่ือรวมใชคลื่นความถี่กับหนวยงานของรัฐ 

 
๑. บุคคลท่ีประสงคจะใชเครื่องวิทยุคมนาคมสวนตัวเพ่ือรวมใชคลื่นความถ่ีกับหนวยงานของรัฐ ตอง

กรอกแบบคําขออนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคม โดยใหหนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีบุคคลนั้นจะขอ อนุญาตรวมใช
คลื่นความถ่ีใหความยินยอมและกําหนดสัญญาณเรียกขาน พรอมแนบเอกสารหลักฐานเปน หนังสือรับรองตาม
แบบท่ีสํานักงานกําหนดในภาคผนวก ๓ ประกอบดวย 

๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีกฎหมายบัญญัติใหใชแทนบัตร 
ประจําตัวประชาชนได พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๑.๒ สําเนาเอกสารรับรองการเปนผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะหความถ่ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๑.๓ เอกสารอ่ืนใดท่ีจําเปนแกการพิจารณาออกใบอนุญาตตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีของ
สํานักงานเห็นสมควร (ถามี) 

๒. หนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีจะอนุญาตใหบุคคลรวมใชคลื่นความถ่ี ตองเปนหนวยงานของรัฐท่ี
ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีจากคณะกรรมการแลว จะพิจารณาความเหมาะสมและใหความยินยอมแกบุคคล
รวมใชคลื่นความถ่ีในขอ ๑. โดย 

๒.๑ หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือผูบริหารสูงสุดขององคการของรัฐ
ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือผูปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติหนาท่ีแทน แลวแตกรณี 

๒.๒ เจากรมการสื่อสารทหาร เจากรมการทหารสื่อสาร เจากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ เจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ หรือผูปฏิบัติราชการแทน แลวแตกรณี 

๒.๓ ผูบังคับการกองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือผูปฏิบัติราชการแทน 
๓. บุคคลท่ีประสงคจะใชเครื่องวิทยุคมนาคมสวนตัวเพ่ือรวมใชคลื่นความถ่ีกับหนวยงานของรัฐยื่น

แบบคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานในขอ ๑. และชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราท่ีคณะกรรมการ
กําหนดใหแลวเสร็จภายในวันท่ียื่นคําขอ ณ สํานักงาน กสทช. เลขท่ี ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘(สายลม) แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสํานักงาน กสทช. สวนภูมิภาค 

๔. คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม ภายหลังจากผูยื่นคําขอ
อนุญาตดําเนินการตามขอ ๓. เรียบรอยแลว และจะดําเนินการนําสงสําเนาใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกลาวใหหนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีอนุญาตใหบุคคลรวมใชคลื่นความถ่ีเพ่ือใชเปนขอมูลในการกํากับดูแลขาย
สื่อสารตอไป 

๕. บุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมตองจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคลื่อนท่ีทางบก ซ่ึงบรรจุคลื่นความถ่ีท่ีไดรับอนุญาตใหรวมใชกับหนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนและคลื่นความถ่ีกลาง
สําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดและ
ดําเนินการแจงยืนยันการไดรับอนุญาต โดยแสดงใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอหนวยงานหรือหนวยงาน
อ่ืนท่ีอนุญาตใหรวมใชคลื่นความถ่ี 
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๖. หนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีอนุญาตใหบุคคลรวมใชคลื่นความถ่ี ตองจัดทําบัตรประจําตัว 
ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหแกบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือรับรองสถานะการเปนลูกขาย 
ของขายสื่อสารนั้นๆ และมีหนาท่ีแจงยกเลิกการอนุญาตใหบุคคลรวมใชคลื่นความถ่ีตอสํานักงาน กสทช. 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

โดยท่ีระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงเปนระเบียบท่ีวาง แนวทางปฏิบัติ

ในการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล เอกสาร และสถานท่ีไดใชบังคับมาเปน เวลานานแลว และมี

บทบัญญัติหลายประการท่ีไมเหมาะสมกับกาลปจจุบันนํารายละเอียดในทาง ปฏิบัติมากําหนดไวเกินความจําเปน 

รวมท้ังระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติในการรักษาขอมูล

ขาวสารของราชการท่ีเปนเอกสารมิใหรั่วไหล มีผลใชบังคับแลว สมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพ่ือใหการรกษาความปลอดภัยแหงชาติเปนไปอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๒” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 

“การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ”   หมายความวา  มาตรการและการดําเนินการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือ

พิทักษรักษาและคุมครองปองกันสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ ตลอดจนหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐ 

และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ใหพนจากการรั่วไหลการจารกรรม การกอวินาศกรรม การบอนทําลาย การกอ

การราย การกระทําท่ีเปนภัยตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ และการ กระทําอ่ืนใดท่ีเปนการเปดเผยสิ่งท่ี

เปนความลับของทางราชการ 

“สิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ”   หมายความวา  ขอมูลขาวสาร  บริภัณฑ  ยุทธภัณฑ ท่ีสงวน การ

รหัส ประมวลลับ และสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีถือวาเปนความลับของทางราชการ 

“ขอมูลขาวสาร”   หมายความวา  ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

“บริภัณฑ”  หมายความวา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล สิ่งอุปกรณ และสิ่งอ่ืนท่ี กรช. ประกาศ

กําหนด 

“ยุทธภัณฑ”   หมายความวา  สิ่งของท้ังหลายท่ีใชประจาํกาย  หรือประจําหนวยกําลังถืออาวุธของทาง

ราชการ และสิ่งอ่ืนท่ี กรช. ประกาศกําหนด 

“ท่ีสงวน” หมายความวา 



24 

(๑) สิ่งปลูกสรางทุกชนิดสําหรับการปองกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพอากาศ โรงงานทํา

อาวุธหรือยุทธภัณฑ โรงชางแสงหรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ อูเรือรบ ทาเรืออันใชเปน ฐานทัพเรือ สถานีวิทยุหรือ

โทรเลข หรือสถานีสงและรับอาณัติสัญญาณ รวมท้ังสถานท่ีใด ๆ ซ่ึงใช ในการสรางหรือซอมแซมเรือรบ หรือ

อาวุธยุทธภัณฑ หรือวัตถุใด ๆ สําหรับใชในการสงคราม 

(๒) ชุมทางรถไฟ  โรงงาน  และสถานท่ีผลิตและจายน้ํา  หรือกระแสไฟฟาอันเปนสาธารณูปโภค 

(๓) สิ่งอ่ืนท่ี กรช. ประกาศกําหนด 

“การรหัส” หมายความวา การใชประมวลลับ หรือรหัสแทนขอความ หรือการสงขาวสาร ท่ีเปนความลับ 

“ประมวลลับ”  หมายความวา การนําตัวอักษร ตัวเลข คําพูด สัญญาณ  สัญลักษณมาใชแทนความหมาย

อันแทจริงตามท่ีตกลงกันไว เพ่ือรักษาความลับในการสงขาวหรือติดตอสื่อสารระหวางกัน 

“การจารกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ โดยทางลับเพ่ือใหไดลวงรูหรือไดไปหรือ สงสิ่งท่ีเปนความ

ลับของทางราชการใหแกผูไมมีอํานาจหนาท่ี หรือผูท่ีไมมีความจําเปนตองทราบ โดยมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวาการกระทํา

ดังกลาวเปนผลรายตอความม่ันคงแหงชาติหรือความสงบเรียบรอย ภายใน หรือระบอบการปกครอง หรือ

เสถียรภาพของรัฐบาล หรือกระทําเพ่ือประโยชนแก รัฐตางประเทศ หรือเพ่ือประโยชนสวนบุคคล 

“การกอวินาศกรรม”   หมายความวา  การกระทําใด ๆ  เพ่ือทําลาย  ทําความเสียหายตอทรัพยสิน วัสดุ 

ขอมูลขาวสาร อาคาร สถานท่ี ยุทธปจจัย ท่ีสงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวย ความสะดวก หรือรบกวน 

ขัดขวาง แกไข เปลี่ยนแปลง หนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ รวมท้ังการประทุษรายตอบุคคล ซ่ึงทําใหเกิด

ความปนปวน หรือความเสียหายทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางหนึ่งทางใด 

“การบอนทําลาย” หมายความวา การกระทําใด ๆ ท่ีมุงกอใหเกิดความแตกแยก ความปนปวน ความ

กระดางกระเดื่อง ซ่ึงนําไปสูการกอความไมสงบ หรือความออนแอภายในชาติ ในทางการเมือง การทหาร การ

เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางหนึ่งทางใด ซ่ึงทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงระบอบหรือลมลางสถาบันการ

ปกครองของประเทศ หรือเพ่ือทําลายความจงรักภักดี ของประชาชนตอสถาบันชาติ    หรือเพ่ือประโยชนแกรัฐ

ตางประเทศ 

“การกอการราย”   หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ท่ีสรางความปนปวนใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว 

หรือเพ่ือขูเข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองคการระหวางประเทศ ใหกระทําหรือละเวน กระทําการอยางหนึ่งอยาง

ใด อันกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสินท่ีสําคัญ 

“ทรัพยสินมีคาของแผนดิน”   หมายความวา  วัตถุ  อาคาร  สถานท่ี  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีคุณคาตอสภาพ

จิตวิทยาของสังคม ประชาชนมีความศรัทธาและหวงแหน หากสูญหาย หรือถูกกระทํา ใหไดรับความเสียหาย พัง 

ทลาย หรือทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติยศ แลวจะกระทบกระเทือนตอความรูสึกของประชาชน 

และอาจสงผลบั่นทอนความสงบเรียบรอย ของประเทศ 

“เขาถึง”   หมายความวา  การท่ีบุคคลมีอํานาจหนาท่ี  หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไดทราบ 

ครอบครอง ดําเนินการ หรือเก็บรักษาสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ รวมท้ังการท่ี ไดรับอนุญาตใหอยูในท่ีซ่ึง

นาจะไดทราบเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการนั้นดวย 

“รั่วไหล” หมายความวา สิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการไดถูกครอบครองหรือไดทราบโดยบุคคลผูไมมี

อํานาจหนาท่ี 
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“กรช.”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

“หนวยงานของรัฐ”    หมายความวา   สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีอยูในกํากับของฝาย

บริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“เจาหนาท่ีของรัฐ”   หมายความวา  ผูซ่ึงปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ  และใหหมายความรวมถึง

คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจดําเนินการท่ีเก่ียวของกับสงท่ีเปนความลับของทางราชการ “เจาหน

าท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย”   หมายความวา  เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงต้ัง และมอบหมายจากหัวหนา

หนวยงานของรัฐ  เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการ  ควบคุม  กํากับดูแล  ตลอดจนใหคําปรึกษาเก่ียวกับการรักษาความ

ปลอดภัยของหนวยงานนั้น 

“องคการรักษาความปลอดภัย” หมายความวา สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี หรือศูนย

รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมหรือกองบัญชา การตํารวจสันติบาล  สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  แลวแตกรณี 

ขอ ๕ การรักษาความปลอดภัยแหงชาติในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสาร นอกจากตองปฏิบัติตามท่ี

กําหนดไวในระเบียบนี้แลว ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดวย 

ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๗ ใหหนวยงานดังตอไปนี้ เปนองคการรักษาความปลอดภัย 

(๑) สํานักขาวกรองแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน มีหนาท่ี

ใหคําแนะนํา   ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแกหนวยงานของรัฐฝายพลเรือน   และกํากับดูแล   

ตรวจสอบ   พรอมท้ังพิจารณาแกไขขอบกพรองเพ่ือใหระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสมบูรณอยูเสมอ    

ยกเวนในสวนท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยแกหนวยงานของรฐัฝายตํารวจ 

(๒) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมเปนองคการรักษาความ

ปลอดภัยฝายทหาร  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา  ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติแกหนวยงานของรัฐ

ฝายทหาร และกํากับดูแล ตรวจสอบ พรอมท้ังพิจารณาแกไขขอบกพรองเพ่ือใหระบบการรักษาความปลอดภัยนั้น

ไดผลสมบูรณอยูเสมอ 

(๓)  กองบัญชาการตํารวจสันติบาล   สํานักงานตํารวจแหงชาติ   เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝาย

ตํารวจ มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ชวยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ แกหนวยงานของรัฐฝายตํารวจ 

และกํากับดูแล ตรวจสอบ พรอมท้ังพิจารณาแกไขขอบกพรองเพ่ือให ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นไดผลสม

บูรณอยูเสมอ 

ขอ ๘ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยในหนวยงานของตน ในกรณีท่ีหนวย

งานของรัฐไดมอบหมายหรือทําสัญญาจางใหเอกชนดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ซ่ึงเก่ียวของกับการรักษาความ
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ปลอดภัย ใหผู ไดรับมอบหมายหรือผูเปนคูสัญญาซ่ึงเปนเอกชนดังกลาว มีหนาท่ีตองปฏิบัติในการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติตามระเบียบนี้ดวย 

ขอ ๙ บุคคลท่ีจะเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการในชั้นใด ตองเปนบุคคล ท่ีผู บังคับบัญชา

มอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการไดเฉพาะเรื่อง ท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น 

ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควร   หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอใหองคการรักษาความปลอดภัยชวย

ตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาท่ีของตนท่ีเก่ียวของกับชั้นความลับได 

ขอ ๑๑ การมอบหมายใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานเก่ียวของกับสิ่งท่ีเปนความลับของ ทางราชการ ให

ยึดถือหลักการจํากัดใหทราบเทาท่ีจําเปน เพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหลุลวง ไปดวยดี หามผูไมมีหนาท่ี

หรือไมไดรับคาสั่งหรือไมไดรับการมอบหมายอยางถูกตองอางยศ ตําแหนง หรืออิทธิพลใดเพ่ือเขาถึงสิ่งท่ีเปนความ

ลับของทางราชการ 

ขอ ๑๒ เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิผล   ใหองคการรักษาความปลอดภัยทุกฝายประสาน

การปฏิบัติและประชุมรวมกันเพ่ือดําเนินการจัดใหมีหลักเกณฑ   วิธีการ   และคําแนะนํา การปฏิบัติตามระเบียบนี้  

รวมท้ังการอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของตามความจําเปน 

ใหหนวยงานของรัฐนําหลักเกณฑ วิธีการ และคําแนะนําตามวรรคหนึ่งไปวางแผนกําหนดวิธี ปฏิบัติ โดย

ประสานมาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการท่ีเก่ียวของเขาดวยกัน พรอมท้ัง สอดสอง และตรวจสอบ

มาตรการท่ีกําหนดไวตามระยะเวลาท่ีระบุไวในแผน ท้ังนี้ วิธีปฏิบัติท่ีกําหนด นั้นจะตองไมเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และตองคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ เปนสําคัญ 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย และเจาหนาท่ีผูชวยไดตาม

ความจําเปน 

ใหหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดการอบรมใหเจาหนาท่ีของรัฐไดทราบโดยละเอียด ถงความจําเปน

และมาตรการของการรักษาความปลอดภัย และตองจัดใหมีการอบรมเพ่ิมเติม โดยอยู ภายใตความควบคุมของเจา

หนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผูบังคับบัญชาตามโอกาส อันสมควร 

ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควรหรืออยางนอยทุกหาป ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการ ทบทวนการ

ปฏบิัติตามระเบียบนี้   และพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสม 

ขอ ๑๔ เพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ องคกรตามรัฐธรรมนูญ สวนราชการสังกัด

รัฐสภา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ อาจนําระเบียบนี้ ไปใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒  

ประเภทชั้นความลับ 

 

ขอ  ๑๕ ชั้นความลับของสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ 

(๑) ลับท่ีสุด (TOP SECRET) 

(๒) ลับมาก (SECRET) 

(๓) ลับ (CONFIDENTIAL) 
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ขอ ๑๖ ลับท่ีสุด หมายความวา  ความลับท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเก่ียวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วัตถุ สถานท่ี 

และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซ่ึงหากความลับดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวน รั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาท่ีได

ทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชน แหงรัฐอยางรายแรงท่ีสุด 

ขอ ๑๗ ลับมาก หมายความวา ความลับท่ีมีความสําคัญมากเก่ียวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วัตถุ สถานท่ี 

และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซ่ึงหากความลับดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหล ไปถึงบุคคลผูไมมีหนาท่ีได

ทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ อยางรายแรง 

ขอ ๑๘ ลับ หมายความวา ความลับท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วัตถุ สถานท่ี และทรัพย

สินมีคาของแผนดิน ซ่ึงหากความลับดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหล ไปถึงบุคคลผูไมมีหนาท่ีไดทราบ จะทํา

ใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

 

 

ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา “กรช” 

ประกอบดวย 

(๑)   รัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ 

(๒)   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี    เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 

(๓)   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 

(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   เปนกรรมการ 

        ขอมูลขาวสารของราชการ 

(๒๐)  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ   เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒๑)  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(๒๒) ผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(๒๓) ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจสันติบาล  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ขอ  ๒๐  ให กรช.  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑)  กําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

(๒)  กําหนดแนวทางปฏิบัติและอํานวยการตามนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

(๓)  วินิจฉัยปญหาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(๔)  เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

(๕)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี 

กรช.  มอบหมาย 

(๖)  เชิญเจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายและมาตรการการรักษา

ความปลอดภัยแหงชาติมาชี้แจง   หรือเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคล ท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการ

พิจารณาไดตามความจําเปน 

(๗)  ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

(๘)  ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยแหงชาติตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ  ๒๑  ในการประชุม กรช. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธาน

กรรมการคนท่ีหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน กรรมการคนท่ีหนึ่งไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีสอง เปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและ

รองประธานกรรมการท้ังสองคนไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ  ๒๒ การประชุม กรช.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึง

จะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ ลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ขอ  ๒๓ ใหสํานักงานสภา

ความม่ันคงแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ กรช. และใหมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี ้

(๑) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย  พรอมท้ังวิเคราะหและสนธิขอมูล  ติดตาม  และประเมินผลเก่ียวกับการรักษา 

ความปลอดภัยแหงชาติ 

(๒)   สนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานของรัฐท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการ

รักษาความปลอดภัยแหงชาต ิ
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(๓) พิจารณาเสนอความเห็นตอ กรช.  เก่ียวกับการใหมีกฎหมาย หรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย กลไก และ

มาตรการตาง ๆ เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี กรช. มอบหมาย 

 

หมวด ๔ 

การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล 

 

 

ขอ  ๒๔ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล โดยกําหนดมาตรการ

สําหรับใชปฏิบัติตอผูท่ีอยูระหวางรอบรรจุหรือแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือผูท่ีจะไดรับ

ความไววางใจใหเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ หรือใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับราชการท่ีสําคัญ เพ่ือเลือก

เฟนและตรวจสอบใหไดผูท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเปนท่ีเชื่อแนวาตองเปนผูท่ีไมเปนภัย และไมกอใหเกิดความ

เสียหายตอความม่ันคง และผลประโยชนแหงรัฐ 

ขอ  ๒๕ การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล 

(๒)  รับรองความไววางใจบุคคลเพ่ือใหเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ 

ขอ  ๒๖ การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ใหใชกับบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑)  ผูท่ีอยูระหวางรอบรรจุหรือแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

(๒)  ผูท่ีเปนลูกจางทดลองปฏิบัติงาน หรือฝกงานกอนบรรจุเขาปฏิบัติงาน 

(๓)  เจาหนาท่ีของรัฐท่ียังมิไดรับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ และผูท่ีขอกลับเขารับราชการใหม 

(๔) เจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือตําแหนงท่ีสําคัญของทาง

ราชการ หรือท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการหรือทรัพยสิน มีคาของแผนดิน 

(๕)  ผูไดรับทุนการศึกษาท้ังในประเทศหรือตางประเทศของหนวยงานของรัฐเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวมีขอ

ผูกพันใหเขาปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

กรณีตาม (๑) และ (๒) ในระหวางท่ีตองรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ถาจําเปนตอง

รีบบรรจุหรือจางบุคคลเขาปฏิบัติงาน ก็ใหบรรจุหรือจางกอนไดโดยมีเง่ือนไขวาถาผล การตรวจสอบปรากฏวาผูนั้นมี

ความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไมเหมาะสมใหหนวยงาน ของรัฐสั่งเลิกบรรจุหรือเลิกจางได 

หากผลการตรวจสอบปรากฏวา  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดมีพฤติการณท่ีนาสงสัยหรือมีการกระทําอันกอใหเกิด

ความไมนาไววางใจซ่ึงอาจเปนภัยตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ ใหยายผูนั้น ออกจากตําแหนงหนาท่ีนั้น

โดยเร็วและพิจารณาดําเนินการตอไป โดยใหรายงานองคการรักษา ความปลอดภัยทราบดวย 

การตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

ขอ ๒๗ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล โดยละเอียด สําหรับบุคคล

ดังตอไปนี ้
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(๑) บุคคลท่ีจะเขาถึงสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการชั้นลับท่ีสุด  หรือลับมากหรือการรหัส 

(๒) บุคคลท่ีมีพฤติการณ หรือปรากฏขาวสาร หรือติดตอกับบุคคล หรือองคการท้ังภายใน และภายนอก

ประเทศ ท่ีจะเปนภัยตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ 

(๓) บุคคลท่ีจะไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในหนวยงานของรัฐ 

ใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่ของขอ ๒๖ มาใชบังคับกับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล

โดยละเอียดดวย 

ขอ ๒๘ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรับรองความไววางใจบุคคลเพ่ือใหเขาถึง สิ่งท่ีเปนความลับของ

ทางราชการตามชั้นความลับท่ีจะไดมอบหมายใ หปฏิบัติโดยยึดถือ ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล

นั้น 

บุคคลใดจะไดรับการรับรองความไววางใจ จะตองผานการอบรมหรือชแจงในเรื่องการรักษา ความปลอดภัย

ตามระเบียบนี้เสียกอน และลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือเขารับตําแหนง หนาท่ี 

ในกรณีจําเปนเรงดวน หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจรับรองความไววางใจบุคคลโดยไมตองรอ ฟงผลการ

ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลไดตามเง่ือนไข ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีกําลังรอฟงผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลเพ่ือบรรจุหรือแตงต้ัง บุคคลเปนเจา

หนาท่ีของรัฐตําแหนงใด ถาจําเปนตองรีบบรรจุหรือแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติหนาท่ี ในตําแหนงนั้นโดยดวน ก็ใหบรรจุ

หรือจางกอนได โดยมีเง่ือนไขวาถาผลการตรวจสอบปรากฏวา ผูนั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณไม

เหมาะสม ก็ใหเลิกบรรจุหรือเลิกจาง 

(๒) ในกรณีท่ีเปนการมอบหมายความไววางใจใหบุคคลปฏิบัติหนาท่ีเปนการชั่วคราวท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีเปน

ความลับของทางราชการ 

แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือเขารับตําแหนงหนาท่ี ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ในประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีทะเบียนความไววางใจของเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ตามระดับความไว

วางใจท่ีแตละคนไดรับอนุมัติ และตองแกไขทะเบียนความไววางใจใหตรงตาม ใบรับรองความไววางใจ ตามตําแหนง

หนาท่ีของบุคคล เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับบุคคลหรือมี พฤติการณท่ีสงสัยวาบุคคลนั้นจะไมเหมาะสมกับความ

ไววางใจท่ีไดรับอยู จะตองตรวจสอบประวัติ และพฤติการณบุคคลใหมและแกไขทะเบียนความไววางใจทันที 

แบบทะเบียนความไววางใจ และแบบใบรับรองความไววางใจ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

ขอ ๓๐ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับความลับ ของทางราชการ 

บุคคลนั้นตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล และใหหนวยงาน ของรัฐดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) มีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรแตงตั้งบุคคลซ่ึงไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความ

ลับของทางราชการ โดยบันทึกชื่อบุคคลดังกลาวลงในทะเบียนความไววางใจ 

(๒) มีหนังสือหรือใบรับรองความไววางใจใหเปนหลักฐาน เม่ือตองสงบุคคลไปประชุมหรือเขารวมในกิจการ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ ชั้นลับท่ีสุดหรือลับมาก นอกหนวยงานตนสังกัด 
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ขอ ๓๑ ในกรณีท่ีบุคคลใดจะพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความลับ ของทาง

ราชการใหดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ใหหนวยงานของรัฐคัดชื่อออกจากทะเบียนความไววางใจ 

(๒) ใหบุคคลนั้นคืนขอมูลขาวสารกับหลักฐานตาง ๆ ใหกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผู ท่ีไดรับ

มอบหมาย หรือเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย 

(๓) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย หรือเจาหนาท่ีควบคุมการรักษา ความปลอดภัย ชี้

แจงใหบุคคลนั้นไดทราบถึงความเสียหายตอความม่ันคงและผลประโยชนแหงรัฐ ในการเปดเผยความลับของทาง

ราชการ และใหบุคคลนั้นลงชื่อในบันทึกรับรองการรักษาความลับ เม่ือพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาท่ีไวเปน

หลักฐาน 

แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเม่ือพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาท่ี ใหเปนไปตามท่ี กําหนดใน

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

ขอ ๓๒ บุคคลท่ีพนจากภารกิจหรือตําแหนงหนาท่ีไปแลว เม่ือกลับเขาทํางานในภารกิจ หรือตําแหนงหนาท่ี

ท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ ตองตรวจสอบประวัติและพฤติการณ บุคคลใหมตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๕ 

การรักษาความปลดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 

 

 

ขอ ๓๓ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี โดยกําหนดมาตรการ

เพ่ือพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกท่ีสงวน อาคาร และสถานท่ีของหนวยงาน ของรัฐ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เจา

หนาท่ีของรัฐ และขอมูลขาวสารในอาคารและสถานท่ีดังกลาว ใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การกอ

วินาศกรรม การกอการราย หรือเหตุอ่ืนใดอันอาจทําให เสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐ

ได 

ขอ ๓๔ ในการพิจารณาเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีใหหนวยงานของรัฐ คํานึงถึง

ภยันตรายดังตอไปนี ้

(๑) ภยันตรายท่ีเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติและอุปทวเหตุ  เชน  พายุ  น้ําทวม  ฟาผา แผนดินไหว ดิน

ถลม และเพลิงไหม 

(๒) ภยันตรายท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก การกระทําโดยเปดเผย เชน การจลาจล การกอความ

ไมสงบ และการโจมตีของฝายตรงขาม และการกระทําโดยไมเปดเผย เชน การโจรกรรม การจารกรรม การกอ

วินาศกรรม และการกอการราย 

ขอ ๓๕ การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ีตองปฏิบัติ ดังตอไปนี ้

(๑)  จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 

(๒)  กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 

(๓)  ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 
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ขอ ๓๖ แผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี ใหจัดทําข้ึนโดยพิจารณาถึง สิ่งดังตอไปนี ้

(๑) ระดับความสําคัญของหนาท่ีและภารกิจของแตละหนวยงานของรัฐซงมีความแตกตางกัน 

(๒) สถานการณและสภาพแวดลอมโดยรอบพ้ืนท่ี ไดแก ลักษณะภูมิศาสตรและทําเลท่ีตั้ง ของหนวยงาน

ของรัฐ อุดมการณหรือทัศนคติของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ตลอดจนพฤติการณท่ีอาจเปน ภัยของฝายตรงขาม 

(๓) ขาวสาร สิ่งบอกเหตุ และการเตือนภัย ตลอดจนการสนับสนุนชวยเหลือท่ีอาจขอรับจากหนวยงานของ

รัฐอ่ืน ๆ 

(๔) จํานวนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย   ซ่ึงข้ึนอยูกับขนาด ของอาคาร 

สถานท่ี และพ้ืนท่ีท่ีตองควบคุมดูแล 

(๕) งบประมาณท่ีจะใชในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 

(๖) การออกแบบกอสรางท่ีสงวน อาคารและสถานท่ี หรือเครื่องกีดขวางของทางราชการ ท่ีมีความสําคัญ 

หรือความลับท่ีตองพิทักษรักษา ใหคํานึงถึงดานการรักษาความปลอดภัย ท้ังนี้ ใหอยูในความรับผิดชอบของหัวหนา

หนวยงานของรัฐ 

(๗) การติดตอสื่อสารภายในหนวยงานของรัฐนั้น และกับหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ 

(๘) การรายงานผลการสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา 

ขอ  ๓๗  มาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี  ใหหนวยงานของรัฐพิจารณา ดําเนินการดัง

ตอไปนี ้

(๑) กําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย   โดยกําหนดขอบเขตท่ีแนชัดในการควบคุมการเขาและออก 

(๒) ใชเครื่องกีดขวาง เพ่ือปองกัน ขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะท่ีไมมี สิทธิเขาไปใน

พ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 

(๓) ใหแสงสวางเพ่ือปกปองพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

(๔) จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยสําหรับตรวจและเตือนใหทราบ เม่ือมีการเขาใกลหรือการลวงล้ําเขามา

ในพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 

(๕) ควบคุมบุคคลเพ่ือตรวจสอบใหทราบวาเปนบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหผานเขาพ้ืนท่ี ท่ีมีการรักษาความ

ปลอดภัย พ้ืนท่ีควบคุม หรือพ้ืนท่ีหวงหาม 

(๖) ควบคุมยานพาหนะ เพ่ือใหทราบวายานพาหนะใดไดรับอนุญาตใหผานเขาในพ้ืนท่ีท่ีมีการควบคุมและมี

บันทึกเปนหลักฐานการเขาและออก 

(๗) จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ี ประกอบดวย เจาหนาท่ีเวรรักษา ความปลอดภัย

ประจาํวัน นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน ยามรักษาการณและเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือใหการรักษาความ

ปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๘) ปองกันอัคคีภัย โดยตองวางแผนและกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและมติ

คณะรัฐมนตรี ตลอดจนคําสั่งของทางราชการท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้ 

ขอ ๓๘ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการสํารวจและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย เก่ียวกับสถานท่ี

ตามความเหมาะสม โดยขอคําแนะนําจากองคการรักษาความปลอดภัย 
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หมวด ๖ 

การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

 

 

ขอ  ๓๙ ในหมวดนี ้

“การประชุมลับ” หมายความวา การรวมปรึกษาหารือเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีเปนความลับ ของทาง

ราชการ และใหหมายความรวมถึงการหาขอยุติ ขอพิจารณา ความเห็น การอภิปราย การบรรยาย  การบรรยาย

สรุป  และเหตุการณท่ีปรากฏในการประชุมลับนั้นดวย 

ขอ ๔๐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ โดยกําหนดมาตรการ

เพ่ือพิทักษรักษาสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการท่ีปรากฏในการประชุมลับ ไมใหมีการรั่วไหล รบกวน ขัดขวางการ

ประชุม หรือถูกจารกรรม รวมท้ังคุมครองบุคคลและสถานท่ี ท่ีเก่ียวของกับการประชุมลบันั้นจากการกอวินาศกรรม 

ขอ ๔๑ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องท่ีจะมีการประชุมลับเปนผูรับผิดชอบ จัดประชุมและรักษา

ความปลอดภัยเก่ียวกับการประชุมนั้น หรืออาจมอบหมายใหบุคคลท่ีเหมาะสม เปนผูดําเนินการแทนได 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรอืผูไดรับมอบหมายใหรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ แตงตงเจาหนาท่ี

ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ และนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ รวมท้ังแจงใหผูเขารวมการ

ประชุมและผูมีหนาท่ีเก่ียวของทุกฝายทราบ 

ขอ ๔๒ ในกรณีท่ีผูเขาประชุมแตละฝายจําเปนตองวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย เฉพาะในฝายตน

แลว การวางมาตรการดังกลาวตองสอดคลองกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย ในการประชุมลับตามระเบียบนี้ 

และใหแตงตั้งเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของฝายนั้นข้ึนเพ่ือทํา หนาท่ีประสานงานในเรื่องการรักษาความ

ปลอดภัยกับเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ ประชุมลับ 

ขอ ๔๓ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองคํานึงถึงหลักการ ดังตอไปนี ้

(๑) บุคคลท่ีเก่ียวของกับการประชุมลบั ตองผานการตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคล พรอมท้ังไดรับ

ความไววางใจใหเขาถึงความลับในการประชุมนั้น และการปฏิบัติงานใหอยูใน ความควบคุมของเจาหนาท่ีควบคุม

การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับนั้น สําหรับผูท่ีไมมีอํานาจ หนาท่ี     ตองไมไดรับทราบหรือครอบครองสิ่ง

ท่ีเปนความลับของทางราชการในการประชุม 

(๒) หามนําเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ หรือเครื่องบันทึกภาพหรือเสียงเขาไปในสถานท่ีประชุม และตอง

ไมนําเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ หรือขอมูลขาวสารใด ๆ ออกนอกสถานท่ีประชุมนั้น 

ขอ ๔๔ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑)  กําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 

(๒)  ดําเนินการรักษาความปลอดภัย 

(๓)  ประสานงานการรักษาความปลอดภัย 

(๔)  กําหนดวิธีปฏิบัติตอผูมาติดตอ 

(๕)  แถลงขาวตอสื่อมวลชน 

(๖)  บรรยายหรือบรรยายสรปุเรื่องท่ีเปนความลับ 
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ขอ ๔๕ การกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ประกอบดวย สิ่งดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดอาณาเขตท่ีใชในการประชุมลับ   ท่ีทําการของผูเขาประชุมลับและสถานท่ีท่ีใชเก็บรักษาสิ่งท่ี

เปนความลับของทางราชการ และจัดใหมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตามความจําเปนและเหมาะสมไวลวง

หนากอนเปดการประชุมลับ 

(๒) กําหนดใหมีบัตรผานหรือปายแสดงตนสําหรับใชควบคุมบุคคล หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการกําหนด

พ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตาม มาตรการการรักษาความ

ปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 

ขอ ๔๖ เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตองดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิคตลอดในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหมีการรักษาความปลอดภัยท้ังหมดอยาง

ละเอียดกอนวันเปดประชุมลับและระหวางการประชุมลับ 

(๒) ในกรณีท่ีการประชุมลับนั้นมีความสําคัญมาก หนวยงานของรัฐอาจขอความชวยเหลือ จากองคการ

รักษาความปลอดภัยได หลังจากท่ีองคการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแลว ใหสงมอบ ความรับผิดชอบในพ้ืนท่ี

นั้นเปนลายลักษณอักษรแกเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ ประชุมลับหรอืผูแทนหนวยงานนั้น 

การปฏิบัติตอสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ การควบคุมดูแลการประชุมลับ การทําลาย ขอมูลขาวสาร

ลับท่ีไมใชแลว ใหอยู ในความดูแลของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการ ประชุมลับและนาย

ทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 

ขอ ๔๗ ในกรณีท่ีมีผูมาติดตอกับผูเขาประชุมในการประชุมลับ ผูรับผิดชอบจัดประชุม ตองจัดใหมีการ

ปฏิบัติตามขอ ๓๗ (๕)  และขอ ๔๕ (๒)  โดยอนุโลม 

ขอ ๔๘ กรณีจําเปนตองมีการแถลงขาวเก่ียวกับการประชุมลับ ใหผู รับผิดชอบจัดประชุม ดําเนินการ

ดังตอไปนี ้

(๑) จดสถานท่ีท่ีใชแถลงขาวข้ึนโดยเฉพาะ  และควรอยูนอกพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยในการประชุม

ลับ 

(๒) กําหนดใหผูแถลงขาว หัวขอท่ีจะนําแถลง และขอมูลขาวสารท่ีจะเผยแพรตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม

ลับกอน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมลับมอบหมายใหมีผูแถลงขาวหลายคน ผูแถลงขาว แตละคนตองแถลงเฉพาะเรื่องท่ี

ตนไดรับอนุมัติจากท่ีประชมลับเทานั้น 

(๓) ควบคุมใหการแถลงขาวหรือการเผยแพรขอมูลขาวสาร   และผูเขารับฟงเปนไปดวย ความเหมาะสม 

ขอ ๔๙ ในกรณีท่ีเปนการบรรยายหรือการบรรยายสรุปเรื่องท่ีเปนความลับนอกจากจะตอง ปฏิบัติตาม

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) กําหนดชั้นความลับของการบรรยายหรือการบรรยายสรปุ โดยถือตามชั้นความลับ 

ท่ีสูงสุดในขอมูลขาวสาร หรือสิ่งท่ีใชประกอบการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น 

(๒) กําหนดใหผูเขารับฟงทุกคนตองไดรับความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับของการบรรยาย หรือการ

บรรยายสรุปนั้น 
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(๓) เม่ือเริ่มและสิ้นสุดการบรรยายหรือการบรรยายสรุป ผูบรรยายตองแจงใหผู เขารับฟงรับทราบชั้น

ความลับของการบรรยาย และเนนย้ําใหดําเนินการรักษาความปลอดภัยตอสิ่งท่ีไดรับฟง จากการบรรยายหรือการ

บรรยายสรุปนั้น 

 

หมวด ๗ 

การละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๕๐ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันการละเมิดฝาฝน หรือ ละเลยไมปฏิบัติตาม

มาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดไว จะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม อันเปน เหตุใหความลับของทางราชการ

รั่วไหล หรือเปนเหตุใหเจาหนาท่ีของรัฐ หรือวัสดุอุปกรณหรือทรัพยสิน ของรัฐไดรับความเสียหาย 

ขอ ๕๑ ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูพบเหน็หรือทราบ หรือสงสัยวาจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการ การรักษาความ

ปลอดภัย รีบดําเนินการเบื้องตนเพ่ือลดความเสียหายใหเหลือนอยท่ีสุดและรายงาน ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ี

ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือแจง เจาของเรื่องเดิมทราบโดยเร็วท่ีสุด 

ขอ ๕๒ ใหเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑)  สํารวจและตรวจสอบความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

(๒)  ดําเนินการเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหายใหเหลือนอยท่ีสุด 

(๓)  สํารวจตรวจสอบและคนหาสาเหตุแหงการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจุดออน

และขอบกพรองตาง ๆ 

(๔)  ดําเนินการแกไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยใหรัดกุมยิ่งข้ึน เพ่ือปองกันมิใหมีการละเมิด

มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกิดข้ึนอีก 

(๕)  รายงานรายละเอียดเก่ียวกับการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยตอผูบังคับบัญชา ตามลําดับ

ชั้น หากมีขอมูลขาวสารลับสูญหายใหรายงานและบันทึกลงในทะเบยีนควบคุมขอมูลขาวสาร ลับดวย 

(๖)  หากปรากฏหลักฐานหรือขอสงสัยวาเกิดการจารกรรม   หรือการกอวินาศกรรมใหรายงานและขอ

อนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น    เพ่ือแจงเรื่องใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในดาน การสืบสวนดําเนินการตอไป 

ขอ ๕๓ เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๕๒ แลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ ดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑)  แจงใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของเรื่องเดิมหรือเจาของสถานท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของทราบทันที 

(๒)  สอบสวนเพ่ือใหทราบวาผูใดเปนผูละเมิดและผูใดเปนผูรับผิดชอบตอการละเมิดนั้น 

(๓)  พิจารณาแกไขขอบกพรองและปองกันมิใหเหตุการณเชนนั้นเกิดข้ึนซํ้าอีก 

(๔)  พิจารณาดําเนินการลงโทษตามกฎหมายตอผูละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย หรือผูจะ

ละเมิด  และผูรบัผิดชอบตอการละเมิดนั้น 

ขอ ๕๔ ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของเรื่องเดิมหรือผูท่ีเก่ียวของ ดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑)  พิจารณาวาสมควรลดหรือยกเลิกชั้นความลับของสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ นั้นหรือไม 



36 

(๒)  ขจัดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีจะมีตอความม่ันคงและ

ผลประโยชนแหงรัฐ ในการนี้ อาจตองเปลี่ยนนโยบายและแผนพรอมท้ังปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๕๕ ใหสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการท่ีมีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการรักษา ความปลอดภัยแห

งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนสิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการตามระเบียบนี้ 

บรรดาหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยท่ีไดกําหนดไว กอน

ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหคงมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะไดมีการกําหนดข้ึนใหมตามระเบียบนี้ 

แบบเอกสารตาง ๆ  ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงมีอยู กอน

ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะมีการกําหนดแบบตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

       นายกรัฐมนตรี 
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ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบส่ือสารทางวิทยุคมนาคม 

ความรูข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับสายอากาศ 

1.1ความหมายของสายอากาศ (antenna) 
 

- เปนอุปกรณท่ีทําจากโลหะเพ่ือใชในการแพรกระจายคลื่นหรือรับคลื่นวิทยุ  
- เปนวธิีสําหรับการแพร/รับคลื่นก็ไดหรือในอีกนัยสายอากาศเปนอุปกรณตรงกลางระหวางอากาศกับ 

อุปกรณนําสัญญาณขอใหพิจารณารูป 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี1.1 แสดงข้ันตอนของการใชสายอากาศในระบบ 
 
 

อุปกรณนําสัญญาณ คือ หรือสายนําสัญญาณ อาจใชสายโคแอกเชียล หรือทอเวฟไกด (waveguide) ทําการนํา

คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากแหลงกําเนิดไปยังสายอากาศ หรือจากสายอากาศไปสูเครื่องรับ 
 

1.2ชนิดของสายอากาศ 
เนื้อหาตอนนี้เปนการอธิบายอยางยอ ๆ ถึงชนิดหลัก ๆ ของสายอากาศมีดังนี้  

1. สายอากาศแบบลวดตัวนํา (wire antenna) 

จัดเปนสายอากาศท่ีเราคุนหนาตาเปนอยางยิ่ง มีใชงานในทุกรปูแบบอยางเชน บนรถยนต, อาคาร, เรือ, เครื่องบิน, 

ยานอวกาศ และอ่ืน ๆ รูปรางของสายอากาศแบบลวดตัวนํายังแยกยอยไดอีกเชน แบบเสนตรง (ไดโพล), ลูป (วนเป

นรอบ) และแบบวงกนหอย (คลายสปริง) ดูไดจากรูป 1.2 
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รูปท่ี1.2 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศชนิดลวดตัวนํา 
 

สายอากาศแบบลูป (Loop) ไมจําเปนตองเปนวงกลมอาจมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผา, วงรีหรือ

ลักษณะอ่ืน สวนลูปชนิดวงกลมนั้นจัดวามีใชงานมากท่ีสุด เพราะงายในการสราง 

 

2. สายอากาศแบบชอง (aperture antenna) 

เริ่มมีการใชสายอากาศชนิดนี้มากกวาในอดีต โดยเฉพาะในการใชงานยานความถ่ีสูงสวน รูปแบบตาง ๆ ของ

สายอากาศแบบชองดูไดในรูป 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1.3 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศแบบชอง 
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สายอากาศชนิดนี้ใชประโยชนดานเครื่องบิน หรือยานอวกาศ เนื่องจากความสะดวกในการ ติดตั้ง และยังสามารถ 

หุมดวยฉนวนหรือวัสดุท่ีไมเปนสื่อไฟฟาไดอีก เพ่ือปองกันสภาพท่ีอันตราย ตอระบบสื่อสาร 

 

3. สายอากาศแบบอาร เรย(array antenna) 

การประยุกตใชงานสายอากาศ โดยสวนมากแลวจะมีคุณสมบัติของการแพรกระจายคลื่นไมเหมือนกันทําใหเกิด

วิธีการนําอีลีเมนทมาใชงานรวมกันเพ่ือสนองกับความตองการใชงานตางๆซ่ึงเราสามารถกําหนดใหทิศทางหลักใน

การแพรคลื่นของสายอากาศอยูทางทิศใดได 

ตัวอยางการใชงานแบบอารเรยแสดงในรูป 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1.4 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศอารเรย 

 

# หมายเหตุการนําสายอากาศหลาย ๆ อีลีเมนทมาตอเรียงกันเปนแผง เรียกวาอารเรยมีผลใหคาอัตราขยายมาก

ข้ึน และยังควบคุมทิศทางการแพรคลื่นได 

 

4. สายอากาศแบบสะทอนคล่ืน (reflector antenna) 

ผลจากความสําเร็จในการสํารวจอวกาศตอวิชาสายอากาศทําใหเกิดการพัฒนาไปอยางมากท้ังนี้เพราะตองนํามาใช

งานสื่อสารระยะไกลมาก จึงตองพัฒนาสายอากาศสง/รับคลื่นท่ีสามารถเดินทางไดเปนลานไมล 
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ชนิดของสายอากาศท่ีถูกนํามาใชงานนี้อยางมาก คือ แบบตัวสะทอนพาราโบลิก (parabolic reflector) ดังแสดงใน

รูป 1.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1.5 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศชนิดสะทอนคลื่น 
 
 

สายอากาศชนิดนี้ยิ่งมีขนาดใหญมากก็จะใหอัตราขยายสูงมากตามไปทําใหสามารถสงหรือรับคลื่นในระยะไกล

มากได 

 

5. สายอากาศแบบเลนส(lens antenna) 

แตเดิมเลนสถูกใชเพ่ือรวมแสงใหสองผานไปยังจุดท่ีตองการไดในวิชาสายอากาศไดอาศัยหลักการนี้โดยเลือกวัสดุท่ี

จะมาทําเลนสใหสามารถรวมคลื่นท่ีแพรออกใหสงไปยังทิศทางท่ีตองการไดสําหรับการประยุกตใชงานเชนเดียวกับ

แบบสะทอนคลื่นพาราโบลิก โดยเฉพาะท่ีความถ่ีสูงมากๆ จะใชไดผลดี  
สายอากาศแบบเลนสยังถูกแบงออกตามรูปรางท่ีสรางข้ึน แสดงในรูป 1.6 
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รูปท่ี1.6 แสดงรูปรางหลายแบบของสายอากาศเลนส 
 

โดยสรุปแลวสายอากาศในทางทฤษฎีจะสามารถนําพลังงานท้ังหมดท่ีมาจากเครื่องสงไปออกอากาศไดโดยไมมีการ

สูญเสียเลยแตสายอากาศท่ีมีคุณภาพขนาดนั้นยังไมมีใครทําไดสายอากาศมีมากชนิดซ่ึงแตละแบบถูกสรางใหมีรูป 

แบบการแพรคลื่นแตกตางกันไปใหเหมาะสําหรับงานท่ีประยุกตใชเนื้อหาตอจากนี้ไดอธิบายถึงคุณสมบัติของ

สายอากาศท่ีใชกันอยางละเอียดพอควร 

 
1.3สายอากาศแบบโมโนโพล (Monopole Antenna)  
การสงคลื่นโดยใชสายอากาศในยานความถ่ีตั้งแตมาก (VLF), ต่ํา (LF) และปานกลาง (MF) จะตองใหความสนใจใน

แงของความสูงของสายอากาศและการติดตั้งในแนวตั้งกับพ้ืนโลกเนื่องจากท่ีความถ่ีระดับนี้คาความยาวคลื่นมีค

ามาก จึงคิดคนวิธีใชสายอากาศท่ีมีความยาวเพียง λ/ 4แทน ดวยเหตุผลท่ีแสดงในรูป1.7 
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รูปท่ี1.7 แสดงการแพรคลื่นของสายอากาศแบบโมโนโพล หรือยูนิโพล 
 
 

จากรูปเปนภาพของสายอากาศขนาดλ/ 4ติดตั้งในแนวตั้งกับพ้ืนโลก โดยมีจุดฟดท่ีบริเวณดานลางระหวาง

สายอากาศกับพ้ืนดิน เราเรียกสายอากาศชนิดนี้วา ยูนิโพล (unipole) หรือโมโนโพล (monopole) ซ่ึงมีคุณสมบัติ

แพรคลืน่ไดขนาดเทากันทุกทิศทางในระนาบแนวนอน สวนระนาบแนวตั้งมีพลังงานบางสวนพุงสูฟาและอีกบางสวน

พุงเขาหาพ้ืนดิน เหมือนกับท่ีแสดงดวย เสนประในรูป 

คลื่นท่ีมีทิศลงจะกระทบพ้ืนดินและสะทอนกลับข้ึนมาโดยมีคามุมตกกระทบเทากับคามุมสะทอน (คิดจากพ้ืนโลกท่ี

เรียบ) ณจุดหนึ่งท่ีหางจากสายอากาศพลังงานคลื่นท่ีรับไดเกิดจากคลื่นตรงและคลื่นท่ีสะทอนกับพ้ืนโลกคาความเข

มสนามท่ีจุดนี้เปนคารวมของความเขมสนามในคลื่นแตละแบบถามีผูสังเกตอยูท่ีจุดนี้อาจคิดไดวาคลื่นสะทอนนั้น

สามารถจินตนาการวาแพรออกสายอากาศสวนท่ีใตพ้ืนดิน (ความจริงไมมีสวน) 

จากรูปเราเห็นสายอากาศในความคิดนี้เรียกวาสายอากาศจําลอง (image antenna) ก็ไดซ่ึงจะแสดงวาสายอากาศ

ถูกใชงานท่ีความยาว2เทาของความจริงของมันความสูงท้ังหมดของสายอากาศ (รวมสวนจําลอง)  

มีคาλ / 2ดังนั้นการไหลของกระแสและแรงดันไฟฟาจะเหมือนกับสายอากาศไดโพลขนาดλ / 2ทุกประการ 

คาอินพุทอิมพีแดนซของสายอากาศนี้มีคาเปนความตานทานอยางเดียวคือ37โอหมและในรูป1.8จะแสดงการ

กระจายของกระแสและแรงดันไฟฟาของสายอากาศไดโพลแบบλ / 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1.8 แสดงลักษณะของกระแส – แรงดันไฟฟาบนไดโพลแบบλ / 2  

(a) คิดจากคา r.m.s 

(b) คิดจากคา peak 
 
 

จากรูป 1.8 ท่ีแสดงลักษณะของกระแสนํามาวิเคราะหกับสายอากาศแบบλ / 2 หรือโมโนโพลไดวา คลื่นนิ่งหรือส

แตนดิ้งเวฟท่ีเกิดข้ึนจะมีคากระแสมากท่ีสุดท่ีจุดปลายสายอากาศอาจมีผลลัพธใหคากระแสปรมิาณมากไหลจาก

สายอากาศลงพ้ืนดิน และสูญเสียพลังงานสวนนี้ไป  
การแกไขใหสูญเสียพลังงานสวนนี้นอยท่ีสุดเพ่ือรักษาคาประสิทธิภาพของสายอากาศใหสูงสุดเทาท่ีทําไดมีแนวทาง

คือพ้ืนดินตองมีสภาพตัวนําสูงโดยการนําลวดทองแดงตอออกจากฐานรอบสายอากาศเปนระยะทางเทากับความสูง

ของเสาและฝงลงดินดวยความลึกประมาณ1/3เมตรซ่ึงเสนลวดนี้ทําหนาท่ีคลายกราวนดใหกับสายอากาศทําใหเกิด

การสะทอนของคลื่นอยางสมบูรณบางกรณีการใชสายอากาศแนวตั้งลักษณะไมจําเปนตองเปนโมโนโพลเสมอไป (มี

ความสูงหรือความยาวเทากับλ/ 4)อยางเชนท่ีคาความถ่ีตามาก คาความยาวขนาดλ/ 4จัดวาสูงมากไดเชน ท่ี

ความถ่ี300 KHZ มีคาλ / 2 = 500 เมตร, คาλ / 4 = 250 เมตร หรือความถ่ี30 KHZ มีคาλ/ 2 = 5,000

เมตร,คาλ/4=2,500เมตรเห็นไดวาการสรางสายอากาศโมโนโพลในยานความถ่ีต่ําขนาดนี้ไมคุมคาเลยจึงแกไขโดย

สรางสายอากาศใหมีขนาดสั้นลงและไมจําเปนตองมีขนาดλ/4เสมอไปอาจจะสรางท่ีขนาดλ/16หรือนอยกวานี้เรา

เรียกสายอากาศแบบนี้วาสายอากาศอยางสั้นทางไฟฟา (electrically short) ซ่ึงมีการตั้งเสาในแนวดิ่งกับโลก และมี

จุดฟดท่ีจุดฐานของสายอากาศกับพ้ืนดินสวนการไหลของกระแสท่ีเกิดข้ึนจะมีลักษณะเปนเสนตรง (Linear) ดัง

แสดงในรูป1.9 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1.9 แสดงลักษณะของกระแสบนสายอากาศแบบสั้นทางไฟฟา 
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การสรางสายอากาศท่ีขนาดนอยกวาλ/ 4จะมีผลตอคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้  

- ทําใหคาอิมพีแดนซมีองคประกอบทางประจุไฟฟาเพ่ิมเขามา (เกิดรีแอ็กแตนซ)  
- ลดคาความตานทานการแพรคลื่นของสายอากาศ  
- ลดคากระแสในสายอากาศ (คากระแสในวงจรจูนท่ัวไปมีคาสูงสุดท่ีรีโซแนนซ) การท่ีจะทําใหสายอากาศ

กลับมารีโซแนนซใหมตองตอคาความเหนี่ยวนําไฟฟาอนุกรมเขาท่ีจุดปอนสัญญาณ แตพบวาโชคไมดีท่ีคา

สูงสุดของกระแสท่ีมีข้ึนอยูเลยความยาวสายอากาศไปดวยเหตุนี้ทําใหกําลังสงท่ีออกมาของสายอากาศแบบ

สั้นทางไฟฟามีคานอยกวาท่ีประเมินไว 
 

1.5สายอากาศท่ีใชยานความถี่สูง 

สายอากาศรับเพ่ือใชในงานความถ่ีสูง อาจอยูในยาน 3-30 MHz ซ่ึงเราสามารถใชอารเรยของสายอากาศแบบลูป

ชนิดแนวตั้ง (vertical loop antenna) ในจดุประสงคนี้ได 

แตเดิมสายอากาศแบบลูปมีคาความตานทานการแพรคลื่นต่ํา และมีคารีแอ็กแตนซสูง ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้จัด 

วางายตอการติดตั้งลูปแบบแนวตั้งในลักษณะเปนแผงหรืออารเรยโดยถาเฟสภายในลูปถูกตองเราจะไดรูปแบบ

การแพรคลื่นท่ีตองการ 

ขอดีของสายอากาศนี้คือ 

1. ไมเกิดการรบกวนจากวัตถุตัวนําขางเคียง 

2. ถามุมของอารเรยท่ีกระทํากับแนวราบมีคาต่ําจะใหรูปแบบการแพรีคลื่นเหมือนในรูป 1.15 

แตถามุมมีคาสูงจะใหรูปแบบเปนออมนิไดเร็คชั่นแนล ขอดีจุดนี้เองทําใหสายอากาศอารเรยแบบลูปแนวตั้ง ใช

รับคลื่นจากระยะไกลไดทุกทิศและรับจากระยะใกลไดดี  
ในยานความถ่ีสูง(330MHz)นั้นความยาวคลื่นมีขนาดต่ําพอท่ีจะนําไดโพลแบบ λ / 2มาใชเปนอีลีเมนทใน 

สายอากาศอารเรยไดหลายชนิด 

รูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลแบบλ/ 2ท้ังในแนวราบและแนวตั้ง พอพิจารณาไดวาคาไดเร็คติวิตี้หรืออัตราขยาย

ของไดโพลเพียงหนึ่งอันยังไมเหมาะท่ีนํามาใชงานไดดีทําใหการตอไดโพลเปนอารเรยมีกันแพรหลาย 

รูปแบบการแพรคลื่นของอารเรยแบบไดโพล มีคาข้ึนอยูกับ 

1. รูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลแตละอัน  
2. ชวงหางระหวางไดโพลดวยกัน  
3. ความสัมพันธทางเฟสของกระแสบนไดโพล 

ยกตัวอยางใชไดโพลแบบλ / 2 จํานวน2 อันวางใกลกันคาพลังงานท่ีแพรออกจากไดโพลจะมีสวนหนึ่งท่ีเฟส

เหมือนกันขณะท่ีอีกสวนมีเฟสตางกันดวยเหตุนี้รูปแบบการแพรคลื่นของสายอากาศอารเรยแบบ2 ไดโพล (two-

dipole array antenna) มีลักษณะไมเหมือนกับรูปแบบของแตละอัน 
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รูปท่ี1.19 แสดงผลของการเปลี่ยนเฟสในกระแส และระยะหางระหวางอีลีเมนทท้ังสองของอารเรย 

 
จากรูป เปนรปูแบบการแพรคลื่นในระนาบแนวราบของอารเรยแบบไดโพลท่ีวางในแนวตั้ง 2 อัน โดยมีการเปลี่ยนค
าเฟสของกระแสใหมีคา 1800  , 1200  ,  600และ 00รวมท้ังชวงหางของไดโพลท้ังสองเปน (1) λ / 4และ 
(2)λ/ 2  
เห็นไดชัดวากรณีชวงหางเทากับλ/ 2คาไดเร็คติวิตี้และอัตราขยายมีมากท่ีสุดและกระแสเหมือนกัน 
(inphase)แตโชคไมดีท่ีอารเรยแบบสองไดโพลนี้แพรคลื่นไดเทากันในสองทิศตรงขามกันในขณะท่ีความตองการใช
งานท่ัวไปตองการแพรคลื่นไปในทิศเดียวใหไดปริมาณมากท่ีสุดเทานั้นเราแกปญหานี้ดวยการเพ่ิมตัวสะทอนหรือ 
รีแฟลกเตอร(reflector)ไวดานหสาจากอารเรยโดยมีระยะหางแนนอนเทากับ λ/4 มีผลใหพลังงานท่ีแพรมาในทิศท่ี 
ไมตองการมีระยะเดินทางเทากับλ/ 4กอนท่ีท้ังหมดจะสะทอนกลับไปเสริมในทิศตรงขาม  
การกําหนดระยะหางระหวางไดโพลกับรีแฟลกเตอรไวท่ีคาแนนอนคือλ/ 4จะทําใหเฟสของท้ังสองเสริมกัน และ
เพ่ิมคาอัตราขยายข้ึนอีก 6 dB (การเพ่ิมรีแฟลกเตอรลงไปนี้พบวาคาอินพุทอิมพีแดนซของอารเรยลดลง)  
สําหรับการเพ่ิมไดเร็คติวิตี้ และอัตราขยายของสายอากาศ ทําไดโดยเพ่ิมจํานวนไดโพ ลแบบλ/ 2ท่ีใชในอารเรย

ใหมากข้ึน  
กรณีท่ีติดตั้งไดโพลแบบλ/ 2ท่ีความสูงจากพ้ืนดินเปนระยะหนึ่งหรือสองความยาวคลื่นพบวารูปแบบการแพรคลื่น

ในระนาบแนวตั้งจะเปลี่ยนไป เนื่องมาจากผลการสะทอนกับพ้ืนโลก ดัง แสดงในรูป 1.20 
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รูปท่ี1.20 แสดงภาพการเกิดสายอากาศจําลองของไดโพลในการสะทอนคลื่นกับพ้ืนโลก 

 

จากรูป คลื่นท่ีรับไดณ จุดหนึ่งเกิดจาก 2 ประการคือ คลื่นตรง และคลื่นสะทอน ในสวนคลื่นตรง เกิดจาก

สายอากาศจริงแตสวนคลื่นสะทอนเราอาจคิดวามีไดโพลจําลองอีกอันอยูใตพ้ืนดินไดทําใหมองวาเปนอารเรยของ 

ไดโพล 2 อัน ท่ีวางหางกัน 2 l  (คา l คือ ความสูงของสายอากาศจริงกันพ้ืนโลก)  
สําหรับรปูแบบการแพรคลื่นในระนาบแนวตั้งของไดโพลลักษณะนี้พิจารณาได2ประเด็นตามการวาง 

ตําแหนงของไดโพล คือ 

1. วางไดโพลในแนวตั้ง 

2. วางไดโพลในแนวนอน  
โดยใชคาความสูง (h) จากพ้ืนโลก ตาง ๆ กัน จะไดรูปแบบการแพรคลื่นดังรูป 1.21 และรูป 1.22 ตามลําดับ 

 

 

 

 

รูปท่ี1.21 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลท่ีวางในแนวตั้ง 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1.22 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลท่ีวางในแนวนอน 
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3.6 สายอากาศแบบชอง (Slot antenna)  
ถาเราเจาะชองสี่เหลี่ยมขนาดเล็กลงบนแผนเหล็กเราสามารถนําชองเหล็กนี้มาทําสายอากาศคลื่นวิทยุไดโดยการฟ

ดคลื่นผานสายนําสัญญาณเขาท่ีท้ังสองดานของชองนี้ดังรูป 1.23 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี1.23 แสดงสายอากาศแบบชอง 

 

สายอากาศแบบนี้ไมมีการแพรคลื่นในระนาบเดียวกันกับแผนเหล็ก แตระนาบท่ีตั้งฉากกับ แผนเหล็กจะมีรูปแบบ

การแพรคลื่นเหมือนกับไดโพลแบบ λ/2คาอินพุทอิมพีแดนซของสายอากาศแบบชองสูงกวาแบบ 

ไดโพลλ/ 2คือ มีคา471โอหม เทียบกับ 73 โอหม 

1.7 สายอากาศแบบยากิ(Yagi antenna) 

เราสรางสายอากาศยากิจากไดโพลแบบλ/ 2และพาราซิติก อีลีเมนท(parasitic element)กอนอ่ืนขออธิบาย

ความหมายของพาราซิติกอีลีเมนทคือสวนของสายอากาศท่ีไมได ต อโดยตรงกับสายนําสัญญาณจาก 

เครื่องรับหรือเครื่องสงแตสามารถเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสหรือแรงดันบนตัวมันไดและสายอากาศท่ีนํามาใชงานรวม

กับตัวพาราซิติก เรียกวาพาราซิติกอารเรย 

จากท่ีไดอธิบายมากอนแลวถึงคุณสมบัติของไดโพลแบบ λ/2 ท่ีมีรูปแบบการแพรคลื่นในระนาบแนวราบของ 

ไดโพลท่ีวางแนวตั้งเปนวงกลมเหมือนรูป 1.14 (a) และในระนาบแนวตั้งพบวาไมมีการแพรหรือรับคลื่นเลยซ่ึงงาน 

สื่อสารวิทยุท่ัวไปจะตองการประสิทธิภาพของ สายอากาศท่ีมีไดเร็คติวิตี้มากกวาหนึ่ง 

 

การเพ่ิมพลังงานในไดเร็คติวิตี้ทําไดโดยการใชไดโพลแบบλ/2รวมกับพาราซิติกอีลีเมนทท่ีเรียกวา รีแฟลก 

เตอรซ่ึงเปนแทงตัวนําท่ีมีขนาดยาวกวาλ/2อยูประมาณ5%โดยติดตั้งไวอีกดานของสายอากาศในทิศตรงขามกับทิศ

ท่ีมีการแพรคลื่นมากท่ีสุด ดังรูป 1.24 (a) 
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รูปท่ี1.24 แสดงสายอากาศไดโพลแบบλ / 2 พรอมกับ 

(a) รีแฟลกเตอร  
(b) ไดเรกเตอร 

รีแฟลกเตอรมีผลตอรปูแบบการแพรคลื่นของไดโพลแบบλ/2 เนื่องจากมีสนามแมเหล็กไฟฟาถูกเหนี่ยวนํา 

ท่ีมันมีผลใหตัวรีแฟลกเตอรสามารถแพรคลื่นเองได 

ตัวแปรท่ีมีผลตอรูปแบบการแพรคลื่น มี 

1. ความยาวของรีแฟลกเตอร 

2. ระยะหางจากไดโพล 

พิจารณาในรูป 1.25 และ 1.26 ตามลําดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี1.25 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลλ / 2 และรีแฟลกเตอรในระนาบแนวราบ 

 

 

 

 

 
รูปท่ี1.26 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลλ / 2 และรีแฟลกเตอรในระนาบแนวตั้ง 
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จากท้ังสองรูปเห็นไดชัดวาไดเร็คติวิตี้ของอารเรยแบบนี้ดีกวาไดโพลอยางเดียวเหตุท่ีรีแฟลกเตอรมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงนี้อธิบายไดวาเม่ือเราปอนแรงดันไฟฟา (ท่ีความถ่ีรีโซแนนซ) และกระแสใหกับไดโพลจะมีการแพรคลื่น 
แมเหล็กไฟฟาไปทุกทิศในแนวตั้งฉากกับไดโพลพลังงานบางสวนเดินทางมาท่ีรีแฟลกเตอรและเหนี่ยวนําสนามแม
เหล็ก 
ไฟฟาเกิดข้ึนซ่ึงมีเฟสตามหลังแรงดันไฟฟาสวนท่ีปอนใหไดโพลอยูโดยคิดจากระยะหางของอีลีเมนทอยางเชน 
ถาระยะหางเทากับ0.15 λทําใหคาสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีรีแฟลกเตอรมีเฟสตามหลังสวนท่ีปอนใหไดโพลอยู 
1800สิ่งนี้มีผลตอกระแสในทํานองเดียวกันตอนนี้รีแฟลกเตอรก็สามารถแพรคลื่นไดในทุกทิศท่ีตั้งฉากกับมันเชนกัน 
ถาความยาวของรีแฟลกเตอรและระยะหางระหวางไดโพล/รีแฟลกเตอรถูกพิจารณาเลือกมาอยางเหมาะสมแลวพลัง
งาน 

สวนท่ีแพรมาจากรีแฟลกเตอรจะไปเสริมในสวนของไดโพลในทิศทางท่ีตองการไมเชนนั้นทุกอยางตรงข

ามกัน คือ มีการหักลางของพลังงานเกิดข้ึน  
การเพ่ิมคาไดเร็คติวิตี้และอัตราขยายของไดโพล สามารถทําไดอีกโดยเพ่ิมพาราซิติก อีลี เมนทอันใหมลงไปโดยวาง

ในตําแหนงตรงขามกับรีแฟลกเตอรเราเรียกอีลีเมนทใหมวา ไดเรกเตอร (Director) ท่ีมีขนาดสั้นกวา λ/2อยู

ประมาณ5%ขณะท่ีไดฤพลแพรคลื่นจะมีบางสวนเหนี่ยวนาํใหไดเรกเตอรสามารถแพรคลื่น 

ไดเชนเดียวกับรีแฟลกเตอร 

การพิจารณาเลือกความยาวของไดเรกเตอรและระยะหางระหวางไดโพล/ไดเรกเตอรนับวาสําคัญมากเพราะ 

ถาเลือกคาถูกตองพลังงานท่ีแพรจากไดเรกเตอรจะไปเสริมกับสวนของไดโพลเปนการเพ่ิมคาไดเร็คติวิตี้และ

อัตราขยาย 

มากข้ึน 
พิจารณาผลท่ีมีตอรูปแบบการแพรคลื่นของไดเรกเตอร, ไดโพลและรีแฟลกเตอรไดในรูปท่ี3.27 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี1.27 แสดงรูปแบบการแพรคลื่นของไดโพลλ / 2 รีแฟลกเตอรและไดเรกเตอรในระนาบแนวนอน 

# หมายเหตุไดโพลจัดเปนตัวถูกขับหรือไดรเวนอีลีเมนท(diven element) ซ่ึงหมายถึงอีลีเมนท สวนท่ีตอตรงกับ 

สายนําสัญญาณ 

การเพ่ิมคาไดเร็คติวิตี้หรืออัตราขยายของสายอากาศใหมากกวานี้ไมอาจทําไดโดยเพ่ิมรีแฟลกเตอรตัวท่ี

สองลงไปเพราะวาสนามแมเหล็กหลังรีแฟลกเตอรตัวแรกมีคาออนมากจนนํามาเหนี่ยวนําไมไดแตการเพ่ิม 

ไดเรกเตอรใหมากจํานวนข้ึนมีผลใหคาอัตราขยายของสายอากาศเพ่ิมไดจริงดังกราฟในรูป1.28 
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รูปท่ี1.28 กราฟแสดงความสัมพันธของจํานวนไดเรกเตอรกับอัตราขยายของสายอากาศยากิ 

ในทิศท่ีมีการแพรมากท่ีสุด 

 
ในทางปฏิบัติการพิจารณาลือกกคาระยะหางระหวางอีลีเมนทตองคํานึงถึง 2 สิ่งคือ 

1. อัตราขยายท่ีตองการของอารเรย 

2. อัตราสวนฟรอนดทูแบคท่ีตองการ  
ท่ัวไปแลวระยะหางระหวางไดโพล/รีแฟลกเตอรมีคาระหวาง0.15λ − 0.25λ และระยะหางระหวางไดโพล/ได

เรกเตอรมีคาระหวาง 0.1λ− 0.15λ 

ไดโพลแบบหวง  (Folded dipole) 

คาอินพุทอิมพีแดนซของไดโพลแบบ λ/2 ท่ีรีโซแนนซมีคาเทากับ73โอหมในขณะท่ีการเพ่ิมพาราซิติกอีลีเมนทจะมี

ผลลดคาอินพุทอิมพีแดนซลงอยางเชน อาจเหลือ 50 โอหม สําหรับการมีรีแฟลกเตอรและไดเรกเตอรอยางละหนึ่ง

อัน หรือเหลือ20โอหมถามีไดเรกเตอรหลายอันแตสายนําสัญญาณหรือโคแอกเชียลเคเบิลท่ีใชกับอารเรยแบบยากิ

จะมีคา 

อิมพีแดนซมาตรฐานคือ50โอหมหรือ75โอหมดังนั้นถาสายอากาศท่ีใชงานไมแม็ชทหรือมีคาอิมพีแดนซไมเทากับ 

สายนําสัญญาณ อาจเกิดคลื่นนิ่งหรือสแตนดิ้งเวฟบนสายนําสัญญาณเปนการสูญเสียพลังงานของระบบไปตามท่ี

อธิบายมาทางแกปญหานี้คือตองเพ่ิมคาอิมพีแดนซของไดโพลใหมากข้ึนจากเดิมเพ่ือวาเวลาใชงานรวมกับพาราซิติก

อีลีเมนทคาอิมพีแดนซท่ีลดลงมาก็ยังมีโอกาสเทากับคา 50 โอหมหรือ75 โอหมของสายนําสัญญาณได 
ไดโพลท่ีมีคาอิมพีแดนซสูงกวาคาเดิม เราใชไดโพลแบบหวงแกปญหานี้ดังแสดงในรูป 1.29 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1.29 แสดงไดโพลแบบหวงขนาดλ /2 
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คาอิมพีแดนซของไดโพลแบบหวงมีขนาดเปนสี่เทาของไดโพลธรรมดานั่นคือมีคาเทากับ4 x 73 = 292

โอหมนอกจากนี้ยังมีวิธีท่ีทําใหจํานวนเทาของอิมพีแดนซมากกวานี้ไดโดยการใหแตละครึ่งของไดโพล

แบบหวงใชตัวนําท่ีมีเสนผาศูนยกลางตางกัน 

แถบความถ่ีของสายอากาศแบบยากิยังมีคาเพ่ิมข้ึนดวยเม่ือใชไดโพลแบบหวงสายอากาศแบบยากิท่ีเป

นมาตรฐานแสดงไวในรูป1.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี1.30 แสดงสายอากาศแบบยากิท่ีใชงานจริง 

 
การทํางานของสายอากาศแบบยากิมีตัวแปร 2 อยางท่ีควรคํานึงถึงอยางมาก คือ  

1. ความยาวของอีลีเมนทแตละอัน 

2. ระยะหางระหวางอีลีเมนท  

ท้ังสอง 2 ขอนี้มีหนวยเปนความยาวคลื่น ดังนั้นการใชงานควรอยูในยานความถ่ี VHF และ UHF 

สวนในยาน HF และ MF ไมควรใชสายอากาศยากิเพราะขนาดโครงสรางของสายอากาศจะใหญมาก และสิ้นเปลือง

โดยใชเหตุสายอากาศยากิมีใชมากในงานรับสัญญาณโทรทัศนตามบาน เห็นไดท่ัวไปบนหลังคา หรือนําไปใชในการ

รับ/สงระบบวิทยุโทรศัพทแบบจุดตอจุดยาน VHF ได 

๕. สายนําสัญญาณและหัวตอ 
๕.๑ สายนําสัญญาณ(Transmission Lines)คือวัสดุตัวกลาง หรือโครงสรางท่ีถูกออกแบบเพ่ือเปน เสนทาง

สําหรับนําพลังงานหรือสัญญาณ จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เชน คลื่นแมเหล็กไฟ สัญญาณทางไฟฟาเปนตน การ
เลือกใชสายนําสัญญาณท่ีเหมาะสมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการรับ สัญญาณไดมากตัวอยาง การสงสัญญาณจาก
เครื่องวิทยุ สายนําสัญญาณสามารถสงผานกําลัง จากเครืองสงไปยังสายอากาศ และนําสัญญาณท่ีรับไดจาก
สายอากาศกลับมาท่ีเครื่องรับวิทยุ 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) เปนอุปกรณท่ีสําคัญ
ในการเชื่อมตอวงจร ซ่ึงขอตอและหัวแปลงมีดวยกันหลายแบบข้ึนอยูกับลักษณะใชงานสวนมากจะมีความแตกตาง
ทางดานโครงสรางขนาดและวัสดุท่ีใชขอตอและหัวแปลงท่ีดีตองมีคุณสมบัติทนตอกําลังไดสูงมีการสูญเสียกําลังคา 
VSWR ต่ําและมีแบนดวิดทกวางโดยท่ัวไปขอตอท่ีใชกับสายโคแอกเชียรจะเปนท่ีนิยมในการใชงานมาก การเลือกข
อตอตองพิจารณาปจจัยดังนี้ 

  
๕.๒.๑ ชวงความถี่ใชงาน  
๕.๒.๒ สายท่ีนําไปตอและอิมพิแดนซ 

๕.๒.๓ กําลังและแรงดันท่ีทนได 

สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) หมายถึงสัญญาณขอมูลแบบตอเนื่อง (Continuouse Data) มีขนาดของ
สัญญาณไมคงท่ี มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบคอยเปนคอยไป มีลักษณะเปนเสนโคงตอเนื่องกันไป โดย
การสงสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนใหมีการแปลความหมายผิดพลาดไดงาย เชน สัญญาณเสียงใน
สายโทรศัพท เปนตน 

สัญญาณดิจิตอล(Digital Signal) หมายถึง สัญญาณท่ีเก่ียวของกับขอมูลแบบไมตอเนื่อง(Discrete Data) ท่ีมี
ขนาดแนนอนซ่ึงขนาดดังกลาวอาจกระโดดไปมาระหวางคาสองคา คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับ
ต่ําสุด ซ่ึงสัญญาณดิจิตอลนี้เปนสัญญาณท่ีคอมพิวเตอรใชในการทํางานและติดตอสื่อสารกันเปนคาของเลขลงตัว 
โดยปกติมักแทนดวย ระดับแรงดันท่ีแสดงสถานะเปน "0" และ "1" หรืออาจจะมีหลายสถานะ ซ่ึงจะกลาวถึงในเรื่อง
ระบบสื่อสารดิจิตอล มีคาท่ีตั้งไว (threshold) เปนคาบอกสถานะ ถาสูงเกินคาท่ีตั้งไวสถานะเปน "1" ถาต่ํากวาคา
ท่ีตั้งไว สถานะเปน "0" ซ่ึงมีขอดีในการทาใหเกิดความผิดพลาดนอยลง 

 
กระแสไฟฟาแบงออกไดเปนไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ หลาย ๆ คนอาจจะคิดวาไมมีสวนเก่ียวของกับ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เม่ือกลาวถึงสัญญาณในเชิงประยุกตก็ อาจจะจําแนกในหมวดหมูนี้ได การไหลของไฟฟา
กระแสตรงในวงจรอยางสมํ่าเสมอไมสามารถสงขาวสารได แตเม่ือไร ท่ีทําการควบคุมกระแสใหเปนพัลสโดยการเปด
สวิตซ กระแสจะลดลงสูศูนยและปดสวิตซ กระแสก็จะมีคาคาหนึ่ง พัลสของกระแสถูกผลิตตามรหัสท่ีใชแทนแตละ
ตัวอักษรหรือตัวเลย โดยการรวมของพัลส การทํางานของสวิตซสามารถสงขอความใด ๆ ได ตัวอยางท่ีเห็นไดเสมอ
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ไดแก รหัสมอรส เปนตน สวนไฟฟากระแสสลับในรูปของคลื่นอยูในจําพวกคลื่นวิทยุมีการใชงานอยาง กวางขวางอัน
เปนท่ีรูจักกันดี 

การสงสัญญาณ Analog และสัญญาณแบบ Digital 

1. สัญญาณแบบ Analog จะเปนสัญญาณแบบตอเนื่องท่ีทุกๆ คาเปลี่ยนแปลงไปของระดับสัญญาณจะมี
ความหมาย การสงสัญญาณแบบ Analog จะถูกรบกวนใหมีการแปลความหมายผิดพลาดไดงายกวา เนื่องจาก คา
ทุกคาถูกนํามาใชงานนั้นเอง ซ่ึงสัญญาณแบบอนาล็อกนี้จะเปนสัญญาณท่ีสื่อกลาง ในการสื่อสาร สวนมากใชอยู เชน 
สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท เปนตน 

2.  สัญญาณแบบ Digital จะประกอบข้ึนจากระดับสัญญาณเพียง 2 คา คือสัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาระดับ
ต่ําสุด ดังนั้นจะมีประสิทธิภาพและ ความนาเชื่อถือสูงกวาแบบ Analog เนื่องจากมีการใชงานเพียง 2 คาเพ่ือนามา
ตีความหมายเปน On/Off หรือ 1/0 เทานั้นซ่ึงสัญญาณดิจิตอลนี้ จะเปนสัญญาณท่ีคอมพิวเตอรใชในการทํางาน
และติดตอสื่อสารกันในทางปฏิบัติ จะสามารถใชเครื่องมือในการแปลงระหวางสัญญาณ ท้ังสองแบบได เพ่ือชวยให
สามารถสงสัญญาณดิจิตอลผานสัญญาณพาหะท่ีเปนอนาล็อก 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 

ระบบส่ือสารไรสายและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของเบ้ืองตน 

๑. พ้ืนฐานของระบบสื่อสารไรสาย 

ระบบสื่อสารไรสาย มีสวนประกอบหลักอยู ๕ แสดงดังรูปท่ี ๑ คือ 

 

 

รูปท่ี๑พ้ืนฐานของระบบสื่อสารไรสาย 

 
๑.๑ เครื่องสง (Transmitter) ทําหนาท่ีในการสรางสัญญาณวิทยุท่ีตองการเพ่ือใชสําหรับการสงออก

อากาศ 

๑.๒เครื่องรับวิทยุ(Receiver) ทําหนาท่ีรับสัญญาณวิทยุและแปลงสัญญาณวิทยุดังกลาวใหอยูในรูปแบบ

สัญญาณเสียงหรือเนื้อหาอ่ืนตามท่ีเครื่องสง สงมาให 
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๑.๓ สายนําสัญญาณ(Transmission line) ทําหนาท่ีในการเชื่อมตอเพ่ือสงผานสัญญาณระหวางเครื่องส

ง–เครื่องรับกับสายอากาศ 

๑.๔สายอากาศ(Antenna)เปนชิ้นวัสดุตัวนําไฟฟาทําหนาท่ีเปนทรานสดิวเซอร  (Transducer)เปลี่ยน

พลังงานไฟฟาจากเครื่องสงวิทยุ เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟากระจายไปในอากาศ และในทางกลับกันสามารถเปลี่ยนคลื่น 

แมเหล็กไฟฟาท่ีกระจายอยูในอากาศใหกลับมาเปนพลังงานไฟฟาและสงตอใหกับเครื่องรับวิทยุ 

๑.๕ การสูญเสียในอวกาศวาง(Free-space loss)คือการสูญเสียของความเขมสัญญาณของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา โดยในท่ีนี้หมายถึงการเคลื่อนท่ีในลักษณะเสนสายตา(Line-of-sing)หรือการสูญเสียของคลื่น 

ท่ีเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงผานอวกาศวางหรืออวกาศ โดยไมมีวัตถุก้ันระหวางกลางหรือวางไวในบริเวณใกลๆท่ี

ทําใหคลื่นเกิดการสะทอนหรือหักเห 

๒. ระบบส่ือสารแบงได๓ แบบหลักๆ คือ 

๒.๑ ระบบสื่อสารทางเดียว(Simple Duplex)คือมีฝายหนึ่งเปนผูสงขอมูลขาวสารเพียงดานเดียวและผูรับ

ก็ทําหนาท่ีรับขอมูลเพียงอยางเดียวเชนระบบโทรทัศน  ระบบกระจายเสียงวิทยุ เปนตน 

๒.๒ ระบบสื่อสารก่ึงสองทาง(Half Duplex)คือผูสื่อสารท้ังสองฝายสามารถท้ังสงและรับขอมูลไดแต 

ไมสามารถสงและรับขอมูลไดในเวลาเดียวกันเชน วิทยุสมัครเลน(HalfDuplex) 

๒.๓ ระบบสื่อสารสองทาง(Full Duplex)คือผูสื่อสารท้ังสองฝายสามารถรับและสงขอมูลไดในเวลา

เดียวกันเชนการสื่อสารของโทรศัพทมือถือ 

๓. ระบบเครื่องรับวิทยุแบบSuperheterodyne 

ระบบสื่อสาร แบบ๒.๒ และ ๒.๓ อุปกรณสื่อสารจะตองมีท้ังภาคสงและภาครับ ในขณะแบบท่ี๒.๑ 

จะมีเพียงภาคสงหรือภาครับอยางเดียวสวนประกอบท่ีสําคัญของเครื่องรับวิทยุแบบ Superheterodyne  

แสดงในรูปท่ี๒ 

 

RF Amplifier Mixer Filter IF Amplifier Demodulator 
 
 
 

Audio Amplifier 
 

Local Oscillator 

รูปท่ี๒ตัวอยางสวนประกอบท่ีสําคัญเครื่องรับวิทยุแบบSuperheterodyne 
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จากรูปท่ี๒เม่ือรับสัญญาณจากคลื่นวิทยุผานสายอากาศ เนื่องจากสัญญาณท่ีรับมามีขนาดท่ีต่ํา จึงตองถูก

ขยายดวยวงจรขยายสัญญาณทางดานRF(RF amplifier) เพ่ือนาํสัญญาณท่ีไดมารวมกันท่ีวงจรผสมสัญญาณ

(Mixer) การผสมสัญญาณจะกําเนิดความถ่ีจากตัวออสซิลเลเตอร (Oscillator) สัญญาณท่ีผานจากMixer จะได

เปนสัญญาณท่ีความถ่ีต่ําลงจากRFแตอาจจะมีสองความถ่ีท่ีออกมาจาก Mixer ดังนั้นจึงตองมี วงจรกรอง

สัญญาณกรองความถ่ีท่ีตองการออกไปใชดวย วงจรกรองความถ่ี(Filter)และขยายสัญญาณท่ีได โดยวงจรขยาย 

IF (IF amplifer) ขณะท่ีวงจรดีมอดูเลต(Demodulator) จะทําหนาท่ีเสมือนสวนถอดรหัสสัญญาณ ท่ีถูกมอดู

เลตมาจากภาคสงเพ่ือใหเหลือความถ่ีเสียงเพียงอยางเดียวกอนท่ีจะสงไปภาคขยาย (Audio amplifier) 

๔. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเบื้องตน  

๔.๑ การแปลงความถ่ีเปนความยาวคลื่น 

ความยาวคลื่น(Wavelength) ในการคํานวณโดยการแปลงจากความถ่ีเปนความยาวคลื่นสามารถทําได 

λ = c / 𝑓 

เม่ือλคือ ความยาวคล่ืน (หนวยเมตร) 

𝑓 คือ ความถี่ (หนวยHz) 

cคือความเร็วแสงมีคาเทากับ3x108 m/s 

๔.๒ สมการการสูญเสียในอวกาศวาง  

การสูญเสียในอวกาศวางเปนอัตราสวนตรงกับระยะทางกําลังสองระหวางตัวสงและตัวรับ รวมท้ัง 

เปนอัตราสวนตรงกําลังสองกับความถ่ีใชในการรับ-สงโดยสมการการสูญเสียในอวกาศวางสามารถทําได 

FSPL = (𝟒𝟒𝝅𝑑
λ

)2 

=(𝟒𝟒𝝅𝑑𝑓
c

)2 

เม่ือdคือระยะหางระหวางตัวสงกับตัวรับ 
 
ในกรณีท่ีตองการทําเปนหน วย db เพ่ืองายตอการคํานวณสามารถทําไดโดยการใส 10log เขาไป 

ดังนี้ 
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FSPL =10 log (4𝜋𝑑𝑓
c

)2 

          = 20 log (4𝜋𝑑𝑓
c

)  

            = 20 logd + 20 log 𝑓 + 20 log(4𝜋
c

) 

ตัวอยาง คํานวณการสูญเสียในอากาศสําหรับความถ่ี 2.5GHz ท่ีระยะทาง 35,860 km 

จากสูตร 

FSPL =10 log (4𝜋𝑑𝑓
c

)2
 

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

                                      3x108 

           = 10 log 1.41 x101 

           = 191 db 
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ตารางความถ่ีวิทยุ (ท่ีมา :http://th.wikipedia.org/wiki/ความถ่ีวิทยุ) 

 

หมายเหตุ 

• ท่ียานความถ่ีสูงกวา 300 GHz ชั้นบรรยากาศของโลกจะดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีแผกระจายออกไดมาก 
ทําใหคลื่นแมเหล็กไฟฟาไมสามารถแผกระจายออกไปได ซ่ึงคลื่นแมเหล็กในยานท่ีสูงกวา 300 GHz นี้จะไม
สามารถแผกระจายผานชั้นบรรยากาศได จนถึงยานความถ่ีชวง อินฟราเรด และ ยานความถ่ีแสง 

• ยาน ELF SLF ULF และ VLF จะคาบเก่ียวกับยานความถ่ีเสียงซ่ึงประมาณ 20-20,000 Hz แตเสียงนั้น
เปนคลื่นกลจากแรงดันอากาศ ไมไดเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

• ยาน SHF และ EHF บางครั้งก็ไมนับเปนยานความถ่ีวิทยุ แตเรียกเปนยานความถ่ีไมโครเวฟ 

• อีกจุดหนึ่งท่ีนาสังเกตคือ วัตถุทุกชนิดนั้นจะมีความถ่ีวิทยุของตัวเองไมวาจะมีขนาดเล็กเทาใดก็ตาม 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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• สําหรับการสงสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบ VHF และ UHF ถาออกอากาศในระบบอนาล็อก จะสง
สัญญาณในลักษณะคูขนานได และในอนาคต เม่ือโทรทัศนภาคพ้ืนดิน ยุติการสงแบบอนาล็อก เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงเปนดิจิตอล ระบบ VHF จะไมสามารถออกอากาศหรือสงระบบตอไปได คงจะตองถูกบังคับให
สงโทรทัศนดิจิตอลภาคพ้ืนดินในระบบ UHF เพียงระบบเดียวเทานั้น 

• คําวา 3,5,7,9,11 (ยกเวน ITV, TITV และไทยพีบีเอส) ท่ีคนไทยนิยมเรียกโดยรวมนั้น มีลักษณะตัวเลข 
แปลวาประเทศไทย มีการสงโทรทัศนในระบบ VHF ท้ังหมด 5 ชอง ซ่ึงการสงสัญญาณดังกลาว ทางสถานีสง
ไดนําตัวเลขชองสัญญาณ VHF ดังกลาวมาเปนชื่อของสถานีแตละชอง คงจะมีแคสถานีโทรทัศนไอทีวี ทีไอ
ทีว ีและไทยพีบีเอส(สถานีเดียวกัน) ไมเรียกตัวเลข เพราะวา ทางสถานีไดออกอากาศในระบบ UHF ทางชอง 
26 และชอง 29 เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
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 ระบบวิทยุคมนาคมท่ีใชงานอยูสําหรับกระทรวงสาธารณสุข 

1. ระบบ HF/SSB เปนเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ี มีกําลังสงไมเกิน 100 วัตตระหวางจังหวัด เชน ติดตอกับ

สสจ.ไดทุกจังหวัด 

2. ระบบ VHF/FM เปนเครื่องวิทยุคมนาคม มีดังนี้ 

2.1 ชนิดประจําท่ี เปนเครื่องวิทยุคมนาคมใชติดตั้งประจําท่ี มีกําลังสงไมเกิน 60 วัตต 

2.2 ชนิดเคลื่อนท่ี เปนเครื่องวิทยุคมนาคมใชติดตั้งกับยานพาหนะ มีกําลังสงไมเกิน 30 วัตต 

2.3 ชนิดมือถือ เปนเครื่องวิทยุคมนาคม ท่ีพกพา มีกําลังสงไมเกิน 5 วัตต  

 

 

รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ  HF/SSB 

 

รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ  VHF/FM 

ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีนํามาใชในระบบเครือขายส่ือสาร 

1. ชนิดประจําท่ี VHF/FM กําลังสงสูงสุด 60วัตตและ HF/SSB กําลังสงสูงสุด 100 วัตต 

2. ชนิดเคลื่อนท่ี VHF/FM กําลังสงสูงสุด 30วัตต 

3. ชนิดมือถือ VHF/FM กําลังสงสูงสุด 5วัตต 
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รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมเละเสาอากาศวิทยุคมนาคมชนิดชนิดประจําท่ี 

 

รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดชนิดเคล่ือนท่ีหรือวิทยุติดรถยนต 
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รูปแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ 

การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในปจจุบัน 

1. ใชในการสงขาวสารทางวิทยุคมนาคมเพ่ือการบริหารองคกร 

2. การประสานงานระหวางหนวยงาน 

3. การใชวิทยุคมนาคมในการชวยเหลือผูปวยการสงตอผูปวยจากท่ีตางๆไปยังโรงพยาบาลตางๆ 

4. ชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากเหตุการณภัยธรรมชาติตางๆ เชน เหตุการณน้ําทวม 

5. กิจกรรมอ่ืนๆ เชนการประสานงานในการจัดกิจกรรมอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

โครงขายส่ือสารวิทยุคมนาคมกระทรวงสาธารณสุข 

1. สถานีวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ี มีหนาท่ีเปนแมขายติดตั้งท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

2. สถานีวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนท่ี มีหนาท่ีเปนลูกขายใชติดตอประสารงานระหวางโรงพยาบาลกับรถพยาบาล

ติดตั้งกับรถพยาบาล เพ่ือการสงตอผูปวย 

3. สถานีวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ มีหนาท่ีเปนลูกขายติดตอภายในหนวยงาน สามารถพกพาได 

4. ระบบทวนสัญญาณวิทยุคมนาคม เพ่ือเพ่ิมระยะทางในการติดตอสื่อสารใหกับ วิทยุคมนาคมชนิดตางๆ

ประสานงานและใชงานไดไกลข้ึน 
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ลักษณะขายส่ือสารวิทยุคมนาคมกระทรวงสาธารณสุข ท้ัง 2 ระบบ 

 

หมายเหตุ: สสจ   หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รพท หมายถึง โรงพยาบาลท่ัวไป 

รพศ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย 

รพช หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน 

รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

VHF/FM หมายถึง ระบบวิทยุ VHF/FM ใชงานได 11 ชองความถ่ี 

(1) 155.175MHz (2)155.125 MHz (3)153.875 MHz (4)152.250 MHz 
(5) 154.975MHz (6) 155.375 MHz (7) 155.475MHz (8) 155.675 MHz 
(9) 155.725MHz (10)155.775 MHz (11)154.925MHz  
 

• HF/SSB หมายถึง ระบบวิทยุ HF/SSB .ใชงานได 4 ชองความถ่ีคือ ชอง 1 ความถ่ี 3.955MHZ 

ชอง 2 ความถ่ี 6.900 MHZ , ชอง 3 ความถ่ี 7.773MHZ , ชอง 4 ความถ่ี กลาง7.645MHZ 

วิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (DMR) 

DMR Digital Mobile Radio 
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ระบบดิจิตอล (DMR) เปนมาตรฐานวิทยุดิจิตอลท่ีระบุไวสําหรับวิทยุโทรศัพทมือถือมืออาชีพ (PMR) ผูใชท่ี

พัฒนาโดยสถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมยุโรป (ETSI) และเปนท่ียอมรับเปนครั้งแรกในป 2005 

ประสิทธิภาพความถี่ 

ระบบ DMR คือจากชองท่ีมีความกวาง 12.5kHz จะถูกแบงออกเปนสองชองพรอมกันและเปนอิสระตอกัน 

โดยใชวิธีการแบบ Time Division Multiple Access (TDMA) ซ่ึงยังคงมีความกวางชองรวมอยูท่ี 12.5kHz แตวา

ถูกแบงออกเปนสองชวงเวลา – timeslot 1 และ timeslot 2 (แสดงในรูปดานลาง) ซ่ึงแตละ timeslot นั้นจะทํา

หนาท่ีเปนเสนทางการสื่อสารท่ีแยกจากกันอยางอิสระ ในแผนภาพวิทยุ 1 และ 3 กําลังพูดคุยกันโดยใช timeslot 

ท่ี 1 สวนวิทยุท่ี 2 และ 4 กําลังพูดคุยกันโดยใช timeslot ท่ี 2 ท้ังนี้ท้ังนั้น วิทยุท่ี 1 และ 3 จะไมไดยินวิทยุท่ี 2 

และ 4 คุยกัน และวิทยุท่ี 2 และ 4 ก็จะไมไดยินวิทยุท่ี 1 และ 3 คุยกันเนื่องจากใชชวงเวลาท่ีตางกันในการสื่อสาร

แมจะใชความถ่ีรับสงเดียวกันซ่ึงในการจัดเรียงแบบนี้ แตละเสนทางการสื่อสารจะตองการความกวางของความถ่ีใช

งานเพียงแค 6.25 KHz ซ่ึงเปนแคครึ่งหนึ่งของความกวางรวมท่ี 12.5 KHz 

 

 

คุณภาพเสียงดิจิตอล 

ระบบDMR เทคโนโลยีดิจิตอลชวยเพ่ิมประสิทธิภาพเสียงท่ีดีข้ึนและรักษาคุณภาพเสียงในชวงท่ีสูงกวาอะนาล็อก

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีขอบสุดของชวงการสงผาน หนึ่งในเหตุผลท่ีวานี้คือ ระบบ DMR นั้นมีการจัดการท่ีดีในดานการ

แกไขขอผิดพลาดแบบไปขางหนา (FEC – Forward Error Correction) และการตรวจสอบความซํ้าซอน (CRC – 

Cyclic Redundancy Check) เม่ือมีการพัฒนามาตรฐาน สิ่งเหลานี้ชวยในการตรวจสอบการสงขอมูลของวิทยุและ

ขอผิดพลาดในการสงท่ีถูกตองโดยอัตโนมัติโดยการวิเคราะหบิตท่ีถูกแทรกลงไปในขอความ ชวยใหขอมูลของ

สัญญาณวิทยุไดถูกแกไขหากมีขอผิดพลาด โดยมาตรฐาน DMR ระบุวา 14 coders ท่ีแตกตางกันนี้จะถูกใชในการ

จับคูกับขอมูลแตละชนิดท่ีแตกตางกัน การสงสัญญาณจะถูกสงผานโดยใช coders และเทคนิคอ่ืน ๆ เขาชวย เพ่ือ

ประมวลผลในแบบดิจิตอลซ่ึงสามารถท่ีจะคัดกรองเสียงรบกวน และคงความชัดเจนของสัญญานตนฉบับไวอยาง

สมบูรณมาก ผูฟงสามารถไดยินทุกอยางอยางชัดเจน เพ่ิมประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสาร และทําใหผูใช

ตอบสนองตอสถานการณไดอยางทันทวงที 
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แผนภาพขางตนแสดงใหเห็นถึงขอเปรียบเทียบระหวางประสิทธิภาพเสียงของวิทยุระบบอนาล็อก และวิทยุ

ระบบดิจิตอลแบบดีเอ็มอาร  ผลกระทบท่ีวานี้มีตอการรับฟงของผูใช ท่ีขอบของพ้ืนท่ีครอบคลุมของวิทยุอนาล็อก 

สัญญานเสียงจะคอนขางออนและมีเสียงซามาก แตในพ้ืนท่ีเดียวกันวิทยุระบบดิจิตอบแบบดีเอ็มอาร จะมีเสียงท่ี

ชัดเจนไมมีเสียงซา ซ่ึงระบบดิจิตอลนี้ไมเพียงแตจะสรางใหเกิดประสบการณการใชงานท่ีดีข้ึนเทานั้น แตยังสราง

ความชัดเจนในการติดตอสื่อสารท่ีดีกวาแบบอะนาล็อคอยางมากมายเม่ือระยะหางระหวางคูสถานีมากข้ึน 

การใช TS1 และ TS2 ในแบบ Full Duplex: ความสามารถในการใชงานแบบ Full Duplex Telephony แบบ

เต็มรูปแบบ เปนหนึ่งในหลายประโยชนของเทคโนโลยี TDMA ซ่ึงกลุมผูใชจะตองมีระบบท่ีสามารถรองรับการ

เชื่อมตอกับระบบโทรศัพทมาตรฐานภายนอกอยางสมบูรณและราบรื่น ซ่ึงจะทําใหผูใชภายนอกสามารถใช Full 

Duplex Call อยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

เครดิต https://dtdxa.com/dmr/ 

การใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมเบ้ืองตน 

เครือ่งวิทยุคมนาคม 

 1. การใชเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือไมควรอยูใตสายไฟฟาแรงสูง ตนไมใหญสะพานเหล็ก หรือสิ่งปลูกสราง

อยางอ่ืนท่ีเปนอุปสรรคในการใชความถ่ีวิทยุ 

2. กอนใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหตรวจดูวาสายอากาศ หรือสายนําสัญญาณตอเขากับข้ัวสายอากาศเรียบรอยหรือไม 

3. ขณะสงออกอากาศไมควรเพ่ิมหรือลดกําลังสง (HI / LOW) 4. ในการสงขอความ หรือพูดแตละครั้งอยากดสวิทซ 

(PTT) ไมควรสงนานเกินไป (เกินกวา 30 วินาที) 
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แบตเตอรี่ 

1. แบตเตอรี่ใหมใหทําการประจุกระแสไฟฟาครั้งแรกนานประมาณ 16 ชั่วโมง กอนการนําไปใชงานและครบ 16 

ชั่วโมงแลว ใหนาํแบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุแบตเตอรี่จนกวาแบตเตอรี่จะเย็น จึงจะนําแบตเตอรี่ไปใชงานได 

2. แบตเตอรี่ (NICKEL CADMIUM) ตองใชงานใหหมดกระแสไฟฟาจึงจะนําไปประจุกระแสไฟฟาได 

3. การประจุกระแสไฟฟาหลงจากกระแสไฟฟา ตามขอ 2 หมดแลว ใหนําไปทําการประจุกระแสไฟฟาใหมตาม

ระยะเวลาใชงานแบตเตอรี่ 

4. ถาแบตเตอรี่ใชงานไมหมดกระแสไฟฟา ไมควร ทําการประจุกระแสไฟฟาเนื่องจากจะทําใหแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

เร็วกวากําหนดเชน NICKEL CADMIUM BATTERY 

5. ถาแบตเตอรี่สกปรกท้ังท่ีตัวเครื่องรบั – สง และข้ัวแบตเตอรี่ใหทําความสะอาดโดยใชน้ํารอนหรือน้ํายา ทําความ

สะอาด 

สายอากาศ 

1. ความยาวของสายอากาศจะตองสัมพันธกับคลื่นความถ่ีวิทยุท่ีใชงาน 

2. สายอากาศชนิดลดเพ่ิมความยาวได ตองเพ่ิมความยาวของสายอากาศใหสุดในขณะใชงาน  

การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม 

1. เครื่องวิทยุคมนาคมใหใชไดเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

2. การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ตองนําใบอนุญาตใชติดตัวไปดวย หรือถายสําเนาและมีการรับรอง

สําเนาดวย 

3. การพกพาเครื่องวิทยุชนิดมือถือเขาไปในสถานท่ีตางๆ ควรพิจารณาถึงสภาพของสถานท่ีดวยวาควรปฏิบัติ

อยางไร เชน ในหองประชุม ในรานอาหาร ถาจําเปนควรใชหูฟง 

4. ขณะพกพาเครื่องวิทยคุมนาคมควรแตงกายใหเรียบรอยสุภาพและพกพาแบบไมเปดเผยในท่ีสาธารณ 

5. ในกรณีท่ีมี เจาหนาท่ีขอตรวจสอบ ควรใหความรวมมือ โดยสุภาพ 
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เครื่องมือท่ีใชในการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมเบ้ืองตน 

1.เครื่องวัดคาแรงดันและคากระแสไฟฟา (Multimeter) 

 

รูปแสดงเครื่องวัดคาแรงดันและคากระแสไฟฟา (Multimeter)แบบอนาลอกและแบบดิจิตอล 

2. เครื่องวัดคากําลังสงและคากําลังสะทอนกลับของเครื่องสงวิทยุฯ  (VSWR Meter)    

 

รูปแสดงการเช่ือมตอเครื่องวัดคากําลังสงและคากําลังสะทอนกลับของเครื่องสงวิทยุฯ  (VSWR Meter)กับ

เครื่องวิทยุคมนาคมและเสาอากาศวิทยุฯ 

3. เครื่องวัดความถี่คล่ืนวิทยุฯ (Frequency Counter) 
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รูปแสดงการแสดงผลการวัดคาความถีข่องเครื่องวิทยุคมนาคมขณะสงออกอากาศ (TX) โดยใชเครื่องวัดความถี่

คล่ืนวิทยุฯ (Frequency Counter) 

4. เครื่องวิเคราะหและตรวจสอบการทํางานของระบบตางของเครื่องวิทยุคมนาคม (service monitor) 

 

รูปแสดงเครื่องวัดคาแสดงผลและตรวจสอบการทํางานของระบบตางของเครื่องวิทยุคมนาคม (service 

monitor) 

คุณสมบัติโดยท่ัวไปของเครื่องวัดคาแสดงผลและตรวจสอบการทํางานของระบบตางของเครื่องวิทยุคมนาคม 

(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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ข้ันตอนเกี่ยวกับการขยายขายการส่ือสารและการมีหรือจัดซ้ือเครื่อง 

วิทยุคมนาคมพรอมอุปกรณวิทยุคมนาคมไวใชในราชการกระทรวงสาธารณสุข

 
ลําดับท่ี 1 หนวยงานทําหนังสือแจงกระทรวงสาธารณสุข (กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
โดยการกรอกขอมูลตามแบบคําขอขยายขายวิทยุ(วค.1) สามารถดาวนโหลดจากhttp://medi.moph.go.th วามี
ความประสงคติดตั้งและใชเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดประจําท่ี กําลังสง 45 วัตต ชนิดเคลื่อนท่ี กําลัง
สง 30 วัตต และชนิดพกพา กําลังสง 5 วัตต ระบบ HF/SSB ชนิดประจําท่ีขนาดกําลังสง 150 วัตต มีความ
ประสงค ขอขยายขายใหแกสถานท่ีใด   หรือบุคคลใด (แจงใหละเอียด) จํานวน เทาใดเพ่ือใชในกิจกรรมใด และได
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการแลวโดยหนวยงานมีเงินหรืองบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องแลว 
- หากเปนเงินบํารุงตองดําเนินไปตามระเบียบวาดวยเงินบํารุง 
- หากเปนการรับบริจาคตัวเครื่องจากเอกชน     หนวยงานตองตรวจสอบหลักฐานการไดมาเพ่ือใหแนใจวา
เปน  เครื่องท่ีไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรโดยถูกตองตามกฎหมาย และไดผานพิธีการศุลกากรเปนท่ี 
เรียบรอยแลว (ตามหนังสือกรมไปรษณียโทรเลขท่ี คค 0704(อ)/15473 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2528)  

1. กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาวา จะอนุมัติใหใชในขายวิทยุสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขไดหรือไม
อยางไร  

2. เม่ือกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติแลว  กระทรวงสาธารณสุขจะสงเรื่องการขอติดตั้งหรือขยายขายการ
สื่อสาร  ไปให สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช) พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอน  (ตามหนังสือกรมไปรษณีย ท่ี  คค 0704/7997  ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2524) 

3. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช) ใหความเห็นชอบแลว   กระทรวง
สาธารณสุขจะแจงใหหนวยงานทราบ  

4. การจัดซ้ือเครื่องวิทยุคมนาคมตองระมัดระวัง  ตามหนังสือกรม ไปรษณียโทรเลข ท่ี คค 0702(ท) /ว.
12298  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2529  

5. การใชเครื่องวิทยุมือถือตองระมัดระวังตามหนังสือกรมไปรษณียโทรเลขท่ี   คค 0702(ถ)/4614  ลงวันท่ี 
7 พฤษภาคม 2527 

6. เม่ือหนวยงานจัดซ้ือเครื่องวิทยุคมนาคมพรอมอุปกรณวิทยุคมนาคมแลว หนวยงานทําหนังสือแจงกระทรวง
สาธารณสุข(กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)  เพ่ือใหกระทรวงสาธารณสุขออก
หนังสือรับรองการนําเครื่องวิทยุคมนาคมพรอมอุปกรณวิทยุ คมนาคมเขามาในราชอาณาจักร (ตามระเบียบ
กรมไปรษณียวาดวยการนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมและ อุปกรณวิทยุ คมนาคมเขามาในราช อาณาจักร 
พ.ศ. 2523) 

7. เม่ือหนวยงานแจงไดรับเครื่องวิทยุคมนาคมพรอมอุปกรณวิทยุคมนาคมแลว   หนวยงานแจงใหกระทรวง
สาธารณสุขทราบเก่ียวกับการใชและการครอบครองตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตไว  

    หมายเหตุ ปจจุบันมีการใชเครื่องวิทยุและมีเครื่องวิทยุคมนาคมเปนจํานวนมาก เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบขอให
สถานบริการสุขภาพภาครัฐจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมใหเปนไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 
 
 
 
 

http://medi.moph.go.th/saranaru/kk7997.html
http://medi.moph.go.th/saranaru/kk12298.html
http://medi.moph.go.th/saranaru/kk12298.html
http://medi.moph.go.th/saranaru/kk4614.html
http://medi.moph.go.th/saranaru/kk4614.html
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บรรณานุกรม 
 

1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี พ.ศ. 2555 

2. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ 

    การปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ียานความถ่ี 137 – 174 

    เมกะเฮิรตซ (MHz.) 

3. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ 

    และวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม 

4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552 
5. http://dtv.mcot.net/data/manual/book1309960190.pdf 
6. http://hq.prd.go.th/engineer/ewt_dl_link.php?nid=164 

7.  http://medi.moph.go.th/download/ktc/eradio/Flink.pdf 
8. http://medi.moph.go.th/download/ktc/eradio/UPradio.pdf 
9. http://medi.moph.go.th/download/ktc/eradio/book/e-radio.pdf 
10. http://group.wunjun.com/itsupport/topic/284026-7986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dtv.mcot.net/data/manual/book1309960190.pdf
http://hq.prd.go.th/engineer/ewt_dl_link.php?nid=164
http://medi.moph.go.th/download/ktc/eradio/Flink.pdf
http://medi.moph.go.th/download/ktc/eradio/UPradio.pdf
http://medi.moph.go.th/download/ktc/eradio/book/e-radio.pdf
http://group.wunjun.com/itsupport/topic/
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ภาคผนวก 
 

แบบคําขอขยายขายวิทยุ 

แบบ  วค.1 

ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน             

วันท่ี               เดือน          พ.ศ.   

เรื่อง  ขอขยายขายสื่อสาร 

เรียน  หัวหนาหนวยงานแมขายวิทยุ 

  ดวย (ชื่อหนวยงาน)         ตั้งอยูท่ีหมูท่ี    ตําบล    อําเภอ 

 จังหวัด     สถานท่ีใกลเคียง   มีความประสงคขอขยายขายวิทยุสื่อสาร  

ตามรายละเอียดดังนี ้

 (1)  ความถ่ีท่ีใชงาน  MHz       ลักษณะสถานี เปน        [  ] แมขาย 

       [  ] ลูกขาย 

 (2)  เพ่ือใชในการ   [  ] รักษาพยาบาล      [  ] สื่อสาร [  ]  อ่ืนๆ (ระบ)ุ  

 (3)  งบท่ีใชจัดซ้ือ   [  ] งบประมาณ         [  ] เงินบํารุง [  ] อ่ืนๆ (ระบุ)  

 (4) เครื่องรับ-สง ท่ีใช      ระบบ   [  ] VHF/FM ขนาด วัตต 

              [  ] HF/SSB 

    แบบ [  ] Synthesizer    [  ] ตั้งความถ่ีจากโรงงาน   [  ] แรบังคับความถ่ี  

ชนิด   [  ] ประจําท่ี [  ] เคลื่อนท่ี [  ] มือถือ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
            

            ขอแสดงความนับถือ 

       ( .                 ) 

         ตําแหนง                                      . 

ความเห็นของหัวหนางานแมขายวิทยุ 

 [  ] เห็นชอบ [  ] ไมเห็นชอบ 

 

      ( นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ) 

    ตําแหนง            . 

หมายเหตุ   ใหหัวหนาหนวยงานแมขาย (1)รวบรวมแบบคําขอท่ีเห็นชอบแลวสงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงฯ   

(2)แจงใหผูขอขยายขายทราบในสวนท่ีไมเห็นชอบ 

วิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนท่ีติดรถยนตยี่หอ      หมายเลขทะเบียน             
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แบบ วค.2 
 

แบบคําขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (Synthesizer) 
ของกระทรวงสาธารณสุช 

......................................................... 
 
           เขียนท่ี.................................................................. 
      วันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ......................... 

ขาพเจา    นาย    นาง     นางสาว......................................นามสกุล.......................................................... 
ตําแหนง..................................................................สังกัด........................................................................................... 
เกิดวันท่ี ..............เดือน.................................พ.ศ..................อายุ..........ป  สัญชาติ....................หมูโลหิต................. 
อยูบานเลขท่ี ..................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย……………..
โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ...................................อีเมลล............................................................ 
หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน 
สถานท่ีปฏิบัติงาน....................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีปฏิบัติงาน เลขท่ี ..............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย…………….  
 
 กรณี     1.ขอมีบัตรครั้งแรก (แนบสําเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี 
                                               ท่ีออกโดยกระทรวงสาธารณสุข)  
   2. ขอมีบัตรใหม  เนื่องจาก         บัตรหมดอายุ          บตัรหายหรือถูกทําลาย     
                หมายเลขของบัตรเดิม .........................       
  3. ขอเปลี่ยนบัตร   เนื่องจาก         เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ  
                                 เปลื่ยนชื่อตัว          เปลี่ยนชือ่สกุล         เปลียนชื่อตัวและชื่อสกุล 
               ชํารุด                  อ่ืน ๆ ................................................................ 
 พรอมไดแนบรูปถาย 1 นิ้ว  จํานวน  1  รูป  มาพรอมคําขอนี้ 
   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ) …………………………………………………… ผูทําคําขอ 
      (........................................................) 
 
 
 
 
                                          
หมายเหตุ - ทําเรื่องจากหนวยงานตนสังกัดสงมาท่ีกองวิศวกรรมการแพทยเพ่ือดําเนินการตอไป  
             - แนบสําเนาบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม มาดวย                 
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ข้ันตอนการขอขยายขายการส่ือสารทางวิทยุ 

1. ธุรการกอง ฯ แยกเรื่องใหกลุม ฯ 

2. ธุรการกลุม ฯ แยกเรื่องใหงานพัฒนาและจัดระบบ 

3. หัวหนางานพัฒนาและจัดระบบมอบหมายงานใหผูปฏิบัติ 

4. ผูปฏิบัติตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ เชน วค.1 จํานวนครบหรือไม รายละเอียดครบถวนหรือไม  ไดรับ

ความเห็นชอบจากหัวหนางานแมขายวิทยุ (หากไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดสงคืนจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดท่ีรองขอดําเนินการแกไข  หากตรงตามเง่ือนไขดําเนินการตามขอ 5) 

5. กําหนดชื่อเรียกขาน ตามชนิดของเครื่องวิทยุ เชน ประจําท่ี  มือถือ  ติดรถยนต(รถยนตใชงานธรรมดา หรือ

รถยนตพยาบาล) บันทึกลงในฐานขอมูล(Computer) 

6. หาพิกัดท่ีตั้งของสถานีจากแผนท่ีในกรณีชนิดประจําท่ี หากหาไมพบ โทรศัพทหรือวิทยุถามสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

7. จัดทําเอกสารการขอขยายขาย ประกอบดวย หนังสือกอง ฯ ถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,หนังสือกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข, หนังสือกระทรวงสาธารณสุขถึงสํานักงานคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติและจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีรองขอ 

8.นําเสนอ กองวิศวกรรม ฯ ลงนามหนังสือถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

9. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

10. นําเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

11. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

12. นําเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เพ่ือขอขยายขาย และถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือ แจงใหทราบ 

13. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

14. จัดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

15. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

16. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารเพ่ือทราบ 

17. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

ข้ันตอนการแจงผลการขยายขายการส่ือสารทางวิทยุ 

1. ธุรการกอง ฯ แยกเรื่องใหกลุม ฯ 

2. ธุรการกลุม ฯ แยกเรื่องใหงานพัฒนาและจัดระบบ 

3. หัวหนางานพัฒนาและจัดระบบมอบหมายงานใหผูปฏิบัติ 

4. ผูปฏิบัติตรวจสอบเอกสารอนุญาตใหขยายขาย เชน จํานวนและชนิดของเครื่องตรงตามท่ีขออนุญาตหรือไม 

(หากไมตรงตามท่ีขออนุญาตทําหนังสือสอบถามสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หากตรงตาม

เง่ือนไขดําเนินการตามขอ 5) 
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5. จัดทําเอกสารการแจงผลการขอขยายขาย ประกอบดวย หนังสือ กอง ฯ ถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ

หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีรองขอ 

6. นําเสนอ กองวิศวกรรม ฯ ลงนามหนังสือถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

7. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

8. นําเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามหนังสือถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือ แจงใหทราบ 

9. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

10. จัดสงหนังสือถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

11. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

12. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารเพ่ือทราบ 

13. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

ข้ันตอนการขออนุญาต ทํา/นําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม 

1. ธุรการกอง ฯ แยกเรื่องใหกลุม ฯ 

2. ธุรการกลุม ฯ แยกเรื่องใหงานพัฒนาและจัดระบบ 

3. หัวหนางานพัฒนาและจัดระบบมอบหมายงานใหผูปฏิบัติ 

4. ผูปฏิบัติตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ เชน จํานวนและชนิดของเครื่องตรงหรือเกินจํานวนท่ีไดรับอนุญาต

หรือไม  กําลังสงของเครื่องตรงหรือเกินท่ีไดรับอนุญาตหรือไม เอกสารการซ้ือขายถูกตองหรือไม (หากไมตรงตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดสงคืนจังหวัดหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีรองขอดําเนินการแกไข  หากตรงตามเง่ือนไข

ดําเนินการตามขอ 5) 

5. จัดทําเอกสารการขออนุญาตทํา/นําเขา ประกอบดวย หนังสือกอง ฯ ถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,หนังสือกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข, หนังสือกระทรวงสาธารณสุขถึงสํานักงานคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติและจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีรองขอ 

6. นําเสนอ กองวิศวกรรมการแพทย ลงนามหนังสือถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

7. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

8.นําเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

9. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

10. นําเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เพ่ือขอขยายขาย และถึงจังหวัดหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือ แจงใหทราบ 

11. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

12. จัดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

13. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

14. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารเพ่ือทราบ 

15. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ข้ันตอนการแจงผลการขออนุญาต ทํา/นําเขา เครื่องวิทยุคมนาคม 

1. ธุรการกอง ฯ แยกเรื่องใหกลุม ฯ 

2. ธุรการกลุม ฯ แยกเรื่องใหงานพัฒนาและจัดระบบ 

3. หัวหนางานพัฒนาและจัดระบบมอบหมายงานใหผูปฏิบัติ 

4. ผูปฏิบัติตรวจสอบเอกสารอนุญาตทํา/นําเขา เชน จํานวนและชนิดของเครื่องตรงตามท่ีขออนุญาตหรือไม (หาก

ไมตรงตามท่ีขออนุญาตทําหนังสือสอบถามสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หากตรงตาม

เง่ือนไขดําเนินการตามขอ 5) 

5. จัดทําเอกสารการแจงผลการอนุญาตให ทํา/นําเขา ประกอบดวย หนังสือกอง ฯ ถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

และหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีรองขอ 

6. นําเสนอ กองวิศวกรรม ฯ ลงนามหนังสือถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

7. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

8. นําเสนอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามหนังสือถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือ แจงใหทราบ 

9. จัดเก็บสําเนาตามแฟมขอมูล 

10. จัดสงหนังสือถึง จังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

11. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

12. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารเพ่ือทราบ 

13. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวอยางหัวขอหลัก คุณลักษณะเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

เครือ่งวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต (ประเภท2) 
เครื่องรับ / สงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจําท่ี 60 วัตต  

เครื่องรับ – สงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต (Mobile ) ขนาดกําลังสง 30 วัตต 
เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ HF/SSB ขนาดกําลังสง 100 วัตต 

-------------------------------------- 
1. ความตองการ ... 

2. วัตถุประสงค ... 

3. คุณสมบัติท่ัวไป … 

4. คุณสมบัติทางเทคนิค … 

4.1 ภาคสง … 

4.2 ภาครับ … 

5. อุปกรณประกอบ ... 

6. เง่ือนไขเฉพาะ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

ชองความถี่วิทยุคมนาคมของกระทรวงสาธารณสุข 

ระบบ  VHF / FM. 

 

ชอง ความถี่ (MHz) หนวยงานท่ีใชในปจจุบัน 

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) หนวยงานท่ีใชในปจจุบัน 

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 คลื่นความถี่ การใชงาน 

HF/SSB 

๔๘๖๖ กิโลเฮริตซ  ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 

๔๘๖๙ กิโลเฮริตซ ชองสื่อสาร 

๗๕๒๙ กิโลเฮริตซ ชองสื่อสาร 

๗๗๑๕ กิโลเฮริตซ ชองสื่อสาร 

๙๙๑๖ กิโลเฮริตซ ชองสื่อสาร 

VHF/FM 

๑๔๒.๔๒๕ เมกะเฮิรตซ ชองสื่อสาร 

๑๔๗.๔๒๕ เมกะเฮิรตซ ชองสื่อสาร 

๑๖๑.๔๗๕ เมกะเฮิรตซ ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 

๑๖๖.๔๗๕ เมกะเฮิรตซ ชองสื่อสาร 
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คลื่นความถี่กลางรวมระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน 

 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต  1 

จังหวัด ความถ่ี 

เชียงราย 6 

เชียงใหม 10 

นาน 8 

พะเยา 9 

แพร 5 

แมฮองสอน 7 

ลําปาง 11 

ลําพูน 9 
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ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 2 

จังหวัด ความถ่ี 

ตาก  5 

พิษณุโลก 9 

เพชรบูรณ 6 

สุโขทัย 6,10 

อุตรดิตถ  7 

  

  

  

 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 3 

จังหวัด ความถ่ี 

กําแพงเพชร 8 

ชัยนาท 8 

พิจิตร 5 

นครสวรรค 10 

อุทัยธานี 7,9 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 4 

จังหวัด ความถ่ี 

นครนายก  6 

นนทบุรี  10 

ปทุมธานี 7 
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ลพบุร ี 7 

สระบุร ี 3 

พระนครศรีอยุธยา 5 

สิงหบุร ี 9 

อางทอง 6 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 5 

จังหวัด ความถ่ี 

กาญจนบุรี  6 

นครปฐม  8 

เพชรบุร ี 10 

ประจวบครีีขันธ 7 

ราชบุรี  5 

สมุทรสงคราม  7 

สมุทรสาคร 6 

สุพรรณบุร ี 10 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 6 

จังหวัด ความถ่ี 

จันทบุรี  9 

ฉะเชิงเทรา  10 

ชลบุรี  6 

ตราด 6 

ปราจีนบุร ี 8 
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ระยอง 5 

สระแกว 7 

สมุทรปราการ 5 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 7 

จังหวัด ความถ่ี 

กาฬสินธุ  10 

ขอนแกน 6,7 

มหาสารคาม  11 

รอยเอ็ด 3,4 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 8 

จังหวัด ความถ่ี 

นครพนม  5 

บึงกาฬ  9 

เลย 5 

สกลนคร 7,8 

หนองคาย 9 

หนองบัวลําภู  2 

อุดรธานี 1,2 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 9 

จังหวัด ความถ่ี 

ชัยภูมิ  3,4 

นครราชสมีา 9,10 
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บุรีรัมย 5,6 

สุรินทร 1 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 10 

จังหวัด ความถ่ี 

มุกดาหาร  6 

ยโสธร 2 

ศรีสะเกษ  7 

อุบลราชธานี 9,10 

อํานาจเจรญิ 9 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 11 

จังหวัด ความถ่ี 

กระบ่ี  6 

ชุมพร 9 

นครศรีธรรมราช 9 

พังงา 7 

ภูเก็ต 9 

ระนอง 6 

สุราษฎรธานี 8 

 

ความถี่ของกระทรวงสาธารณสขุ เขต 12 

จังหวัด ความถ่ี 

ตรัง  8 

นราธิวาส 9 
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ปตตานี  8 

พัทลุง  7 

ยะลา 7 

สงขลา  6 

สตูล 9 
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แนวทางการเตรียมความพรอมดานการสื่อสาร 

ความสําคัญของการเตรียมความพรอมดานการสื่อสาร ท่ีจะเผชิญกับ        สาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน โดยใหทุกหนวยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีในการเตรียมการปองกัน    สาธารณภัยดานการแพทยและการสาธารณสุขไวตั้งแตยามปกติ การ

ปฏิบัติการเตรียมความพรอมดานการสื่อสาร ในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีระบบสื่อสารใชงานกันอยูแลว แตเมื่อเกิดสาธารณภัย

ข้ึน จําเปนตองมีการบูรณาการระบบสื่อสารใหมีเอกภาพ สามารถเช่ือมโยงถึงกันไดตั้งแตระดับกระทรวง (สวนกลาง) ระดับจังหวัด 

ระดับอําเภอ และระดับตําบล โดยกําหนดชองทางการสื่อสารกลาง และมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง

สําหรับเช่ือมตอระบบการสื่อสารตางๆ เขาดวยกัน สงผานขอมูลถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางรวดเร็ว  การพัฒนาระบบวิทยุคมนาคม 

เพ่ือเตรียมพรอมรับภยัพิบัติ เพ่ือประโยชน ในการเฝาระวังสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ การบัญชาการและสั่งการ กรณีเกิดสาธารณภยั 

หรือภัยพิบัติ การใหความชวยเหลือ การสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณ การเช่ือมตอเครือขายสื่อสารหนวยงานท้ังภายในและ

ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถเช่ือมโยงการติดตอสื่อสารถึงกันไดท่ังในยามปกติ และขณะเกิดเหตุ ตั้งแตระดับกระทรวง 

(สวนกลาง) ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ จนถึงระดับตําบลหนวยปฏิบัติการในพ้ืนท่ี (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ระดับตําบล) ใหมีการ

รับสงสัญญาณไดครอบคลุม หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   เมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติเกิดข้ึน ไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม และสิ่งท่ีสําคัญคือ การตรวจสอบวาใน เขตพ้ืนท่ีน้ันสามารถติดตอกับโลกภายนอกไดหรือไม เชน ระบบสื่อสารหลัก โทรศัพท

พ้ืนฐาน อินเทอรเน็ต ระบบโทรศัพทมือถือ หากพบวาระบบสื่อสารหลักไมสามารถใชงานไดใหตรวจสอบระบบสื่อสารดวยเครื่องวิทยุ

คมนาคม และท่ีสําคัญตรวจสอบวาพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติดังกลาว                สามารถใชกระแสไฟฟาไดหรือไมเพราะ ทุกๆเทคโนโลยี

ตองการใชกระแสไฟฟา เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือ               ภัยพิบัติ ดานการแพทยและการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ มี

แนวปฏิบัติแผนการใชวิทยุคมนาคม            เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ดานการแพทยและการสาธารณสุข ดังตอไปน้ี  

ระยะกอนเกิดเหตุ 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ หนวยรับผิดชอบ การรายงานผล 

    

๑.มีโครงสราง 

กลไกการมีสวน

รวมในการ

แผนการใชวิทยุ

คมนาคม เพ่ือ

เตรียมความ

พรอมรับมือภัย

พิบัติดาน

การแพทยและ 

การสาธารณสุข 

กระทรวง

สาธารณสุข  

 

 

เปนโครงสราง กลไกของ

กระทรวงสาธารณสุข  

ซึ่งทําหนาท่ีเปนศูนยการ

สื่อสาร และระบุสถานีแมขาย

สื่อสาร และสถานีลูกขาย ใน

การเฝาระวัง การบัญชาการ

และสั่งการ (ICS) การใหความ

ชวยเหลือดานการแพทยและ

การสาธารณสุข การสนับสนุน

ทรัพยากร และงบประมาณ 

กรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัย

พิบัต ิโดยใชวิทยุคมนาคม ให

สามารถติดตอประสานงาน

ดวยวิทยุ HF/SSB, VHF/FM 

ความถ่ีกลาง   ความถ่ีภาค

- -สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

 

-มีเอกสาร/หลักฐานระบุการจดัตั้งศูนยวิทยุฯ เชน  

-มีคําสั่ง  

- มีการระบุคณะทํางานฯ 

-ระบุสถานีวิทยฯุ ศูนยแมขายสื่อสารหรือศูนย 

ลูกขายสื่อสาร 

-ระบุบทบาทหนาท่ี 
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ประชาชน ๒๔๕ MHz 

ระบบสื่อสารผานดาวเทียม 

รวมถึงระบบ e – Radio 

Teamspeak  โดยจดัเจาหนาท่ี

วิทยุเฝาระวังตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือ

ภัยพิบัติ  

ดานการแพทยและการ

สาธารณสุข กระทรวง

สาธารณสุข ดานการใชวิทยุ

คมนาคมในการติดตอสื่อสาร

ใหมีประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ประกอบดวย 

๒. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนา

ระบบวิทยุคมนาคม 

 บทบาท/หนาท่ี  

-จัดทําระบบการสื่อสารหลัก 

ระบบสื่อสารสํารอง โดยใช

วิทยุคมนาคม อํานวยความ

สะดวกใหสามารถติดตอ 

ประสานงาน สั่งการ และ

รายงานผลการปฏิบัติงาน และ

สถานการณท่ีเก่ียวของได

รวดเร็ว ครอบคลมุ ท่ัวถึง ได

อยางตอเน่ือง  

-เตรียมพรอมระบบสื่อสาร

สํารอง โดยใชวิทยุคมนาคม 

ในกรณีระบบสื่อสารหลัก ไม

สามารถดําเนินการได 

กรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัย

พิบัต ิ

-เตรียมการซักซอมแผน
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ระบบสื่อสารวิทยคุมนาคม 

  

 ๓. กําหนดบทบาท หนาท่ี

ความรับผิดชอบ 

-ระบุหนวยงาน หรือเจาหนาท่ี

รับผิดชอบระบบสื่อสารวิทยุ

คมนาคมระบุไวชัดเจน เพ่ือให

การใชวิทยุคมนาคม เปนไป

ตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยการควบคุม

การใชเครื่องวิทยุ 

-ระบุหนวยงาน หรือเจาหนาท่ี

ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ

วิทยุคมนาคม 

 -มีผูรับผิดชอบท่ีปฏิบัติงาน

ภายในศูนยวิทยุคมนาคม

สาธารณสุข โดยมเีจาหนาท่ี

ปฏิบัติงาน หรือพนักงานวิทยุ

ไวตลอด ๒๔ ช่ัวโมง/

ผูรับผิดชอบงานวิทยุคมนาคม 

จัดทําแผน/ตารางการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีวิทยุ

คมนาคม เพ่ือรองรับ

สถานการณดานสาธารณภยั 

หรือภัยพิบัต ิ

๔. มีแนวทางรูปแบบทางเลือก

ระบบสื่อสารวิทยคุมนาคม 

เมื่อเกิดสาธารณภยั หรือภยั

พิบัติในพ้ืนท่ี ตามแนวทางของ

กองวิศวกรรมการแพทย กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ดังน้ี 

รูปแบบท่ี ๑ การใชวิทยุ

คมนาคมในระบบตดิตอภายใน

เครือขายขนาดเล็ก อาจใชวิทยุ

ชนิดมือถือ หรือใชวิทยุชนิด

-สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

- โรงพยาบาล 

-มีผูรับผิดชอบ 

กําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจน 

-ระบะหนวยงานบํารุงรักษา 

-มีผูปฏิบัติงานวิทยุคมนาคม ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-มีรูปแบบทางเลือกในการติดตอสือ่สาร 

วิทยฯ ท่ีใชในการติดตอสื่อสารท้ังภายใน และ

ภายนอกหนวยงานสาธารณสุข 
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เคลื่อนท่ีติดตอประสานงาน

กลุมเปาหมายขนาดเล็ก 

รูปแบบท่ี ๒ การใชวิทยุ

คมนาคมตดิตอประสาน

ระหวางโรงพยาบาลภายใน

จังหวัด เครื่องวิทยุคมนาคมท่ี

ใชงานจะเปนชนิดประจําท่ี 

โดยตดิตั้งสถานีวิทยคุมนาคม

ประจําโรงพยาบาล 

ประสานงานภายในจังหวัด

ระหวางสถานบริการสุขภาพ 

รูปแบบท่ี ๓ การใชวิทยุ

คมนาคมตดิตอผานระบบทวน

สัญญาณวิทยุคมนาคม ทําให

โรงพยาบาลตางๆ ตดิตอ

ประสานงานกันไดครอบคลมุ

พ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน รวมถึง

สามารถใชเครื่องวิทยุชนืดมือ

ถือ และวิทยุชนิดเคลื่อนท่ี

ประสานงานไดดียิ่งข้ึน 

รูปแบบท่ี ๔ การนําโครงขาย

อินเทอรเน็ต มาเช่ือมตอเขา

กับระบบวิทยุคมนาคม ใน

ระบบ VHF/FM ความถ่ีท่ีไดรับ

อนุญาตใหใชงานสําหรับ 

กระทรวงสาธารณสุข เชน e – 

Radio Teamspeak 

 หากดําเนินการในรูปแบบ

ดังกลาวทําใหสามารถ

ประสานงานกันไดท่ัวประเทศ 

การสื่อสารในปจจุบันจะใช

เครือขายสื่อสารผานระบบ

อินเตอรเน็ต           เปนการ

สื่อสารท่ีกวางไกลและยัง

สามารถลดคาใชจายในการ

ติดตอสื่อสารได 

 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

--สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-จัดประชุมฯ 

ช้ีแจง ซักซอม 

ความเขาใจ 

-มีการกําหนดแผนเตรียมความพรอมการสื่อสารฯ 
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๔. ประชุมช้ีแจง กําหนด

แผนการดาํเนินงาน  

๕. จัดเตรียมแผนเตรยีมความ

พรอมประจาํป            ซึ่ง

เปนแผนเตรียมความพรอม

ระบบสื่อสารวิทยคุมนาคม/

แผนปฏิบัติการระบบวิทยุ

คมนาคมในภาวะวิกฤติ  

๒. จัดทําแผน 

การใชวิทยุ

คมนาคม  

เพ่ือเตรียมความ

พรอมรับมือ 

ภัยพิบัติดาน

การแพทยและ 

การสาธารณสุข 

 

๑. การเตรียมความพรอม

ดาน Hardware 

-จัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีมี

คุณภาพ และอุปกรณประกอบ

ท่ีตองมีการติดตั้งระบบอยาง

ถูกตองตามหลักทางดาน

วิศวกรรมและสภาพแวดลอม

ของสถานบริการ  

-การบํารุงรักษาเครื่องวิทยุ

คมนาคม ตามระยะเวลา การ

ดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม 

พรอมอุปกรณ ยังมีความ

จําเปน อันสงผลตออายุการใช

งานของเครื่องวิทยุคมนาคม 

-การทดสอบสัญญานความ

ชัดเจน เพ่ือใหพรอมสําหรับ

การใชงานวิทยุคมนาคม

ตลอดเวลาในระบบสื่อสารดวย

เครื่องวิทยุคมนาคมท้ังระบบ 

HF/SSB หรือ ระบบ VHF/FM 

เปนสิ่งท่ีทําใหระบบวิทยุ

คมนาคมสามารถใชงานได

ตลอดเวลา ตองมีการเตรียม

ความพรอมระบบสื่อสาร 

-การติดตั้งเสาบนอาคาร

สํานักงานหรือโรงพยาบาล 

เพ่ือใหสามารถกระจายคลื่นได

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-มีแผนการใชวิทยุคมนาคม  

เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือ 

ภัยพิบัติดานการแพทยและ 

การสาธารณสุข 

ดาน Hardware 

Soft ware 

และ People ware 
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ไกลข้ึน 

-ออกแบบใหสถานีวิทยุ

คมนาคมกระจายคลื่น

ครอบคลมุพ้ืนท่ีท่ีตองการ

เฉพาะจังหวัดน้ัน รวมท้ังการ

ใชสายอากาศท่ีมีคณุภาพใน 
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 การรับและสงสัญญาณ--

ออกแบบใหระบบสื่อสาร

คมนาคมผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต ในระบบสื่อสาร

วิทยุคมนาคมเปนระบบท่ีใชใน

การสื่อสารระยะใกลภายใน

จังหวัดเทาน้ัน หากตองการใช

การสื่อสารใหไดพ้ืนท่ีใชงาน

กวางไกล จะตองเพ่ิมความสูง

ของเสา ประสิทธิภาพของ

สายอากาศ  

๒. การเตรียมความพรอมดาน 
Soft ware  

๑) มีคูมือปฏิบัติงานวิทยุ

คมนาคม เพ่ือเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพิบัติ ดาน

การแพทยและการสาธารณสุข 

ของหนวยงาน ท้ังระบบ 
HF/SSB  

ระบบ VHF/FM และระบบ e–

Radio Teamspeak หรือ VoIP 

ระบบวิทยุท่ีใชประสานงาน 

รวมท้ังระบบทวนสญัญาณ

วิทยุ 

๒) โครงขายสื่อสารวิทยุ

คมนาคม ในระบบ VHF/FM 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบสื่อสารวิทยคุมนาคม ใน

การเตรียมความพรอมรับมือ

ภัยพิบัติ ดานการแพทยและ

การสาธารณสุข ท่ีเหมาะสม

กับบริบทของหนวยงาน ดังน้ี 

-โครงขายสื่อสารวิทยุคมนาคม

ในระบบ VHF/FM การ

ประสานงานและควบคุมขาย

ระดับจังหวัดสถานีแมขาย

สํานักบริหารการ

สาธารณสุข 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-กรมวิชาการฯ 

-สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-มีแผนการใชวิทยุคมนาคม  

เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือ 

ภัยพิบัติดานการแพทยและ 

การสาธารณสุข 

ดาน Hardware 

Soft ware 

และ People ware 
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ประจําจังหวัด ในการพิกัด

ระยะทาง ซึ่งเปนไปตามสาย

งานการบังคับบัญชาและการ

ประสานงานในระบบวิทยุ

คมนาคมท่ีใชอยูในปจจุบัน 

รวมถึงการสงตอผูปวยฉุกเฉิน

มายังโรงพยาบาลศูนยหรือ

โรงพยาบาลท้ัวไป 

-โครงขายสื่อสารวิทยุคมนาคม

ในระบบ VHF/FM ให

ประสานงานระดับโรงพยาบาล

ชุมชน 

-โครงขายสื่อสารวิทยุคมนาคม

ในระบบ VHF/FM ระดับสถานี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล หรือสถานีอนามยั 

ประสานงานและรับสงขาวสาร

กับโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ี 
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๓. การเตรียมความพรอม

ดาน People ware  

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ผานการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน 

หรือเจาหนาท่ีรับผดิชอบระบบ

วิทยุสื่อสารคมนาคม เพ่ือ

ซักซอมการใชเครื่องวิทยุ

คมนาคม แกเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ท่ีมีจติอาสาและ 

มีทักษะ ประสบการณการใช

เครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึง

ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาท่ี

รับผิดชอบระบบวิทยุสื่อสาร 

เพ่ือใหไดรับใบอนุญาตในการ

ใชวิทยุคมนาคม และนามเรยีก

ขาน ท่ีใชในการติดตอสื่อสาร

ทางวิทยุ ซึ่งสอดคลองกับ

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

วาดวยการควบคมุการใช

เครื่องวิทยุแบบสังเคราะห

ความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 

-สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-มีแผนการใชวิทยุคมนาคม เพ่ือเตรียมความพรอม

รับมือภัยพิบัติดานการแพทยและการสาธารณสุข 

ดาน Hardware Soft ware และ People ware 
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3.การบริหาร

จัดการ 

 ประกอบดวย 

-พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๘ 

-ระเบียบวาดวยการรักษา

ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๑๗ 

๒) จัดทําแนวปฏิบัติ) การ

บริหารจดัการระบบสื่อสาร

วิทยุคมนาคม เพ่ือเตรียมความ

พรอมรับมือภัยพิบัติ ของทุก

หนวยงานสาธารณสุข ใน

ระดับภูมิภาค ดังน้ี  

(๑) สถานการณและความ

เปนมา เชน วัตถุประสงค           

คํานิยามศัพท โครงสรางและ

องคประกอบของทีมวิทยุฯ 

คุณลักษณะของทีมวิทยุฯ 

ลักษณะการปฏิบัติงานของ         

ทีมวิทยุ  รูปแบบการวางระบบ

วิทยุคมนาคม และปญหา

อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงาน 

(๒) ระบบวิทยุคมนาคมเพ่ือ

เตรียมความพรอมรับมือ        

ภัยพิบัติ ดานการแพทยและ

การสาธารณสุข ของหนวยงาน

สาธารณสุข เชน  

-บทบาทหนาท่ีและข้ันตอน

การดําเนินงานของทีมวิทยุฯ 

หนวยงาน 

 -บทบาทหนาท่ีและข้ันตอน

การดําเนินงานของทีมวิทยุฯ 

ระดับจังหวัด และระดบัอําเภอ 

--บทบาทหนาท่ีและข้ันตอน

-กองวิศวกรรม

การแพทย  

กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 

สาธารณสุข 

-สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สถานีอนามัย/

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

 

 การบริหารจัดการระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม เพ่ือ

เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ ของทุกหนวยงาน

สาธารณสุข ในระดับภมูิภาค  
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การดําเนินงานของทีมวิทยุฯ 

ระดับตําบล  

(๓) เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ  

HF/SSB ระบบ VHF/FM และ

ระบบ e–Radio หรือ VoIP ระบบ

วิทยุท่ีใชเช่ือมโยงสัญญาณวิทยุ 

และระบบทวนสญัญาณวิทย ุ

และเครือขายหนวยงาน 

(สวนกลาง) กระทรวง และ

(ระดับชาติ) 

การเช่ือมโยงสัญญาณวิทยผุาน

ระบบเครือขายระดับจังหวัด 

อําเภอ ตําบล หนวยงานใน

จังหวัดและนอกจังหวัด เชน 

หนวยราชการในจังหวัด 

สาธารณสุข 
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 (๔) การบริหารจัดการระบบ

วิทยุคมนาคม ท่ีใชใน

หนวยงาน  

(๕) วิธีปฏิบัติงานการใชงาน

ระบบวิทยุคมนาคม ในการเฝา

ระวัง การสั่งการการสนับสนุน

ชวยเหลือดานทรัพยากร และ

การดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวย 

ในระยะเตรยีการกอนเกิดเหตุ 

และระยะเกิดเหต ุ

(๖) สนับสนุนการลงทุน 

(เพ่ิมเติม)   

(๗) การคงไวของระบบสื่อสาร

วิทยุคมนาคม การดูแล/ซอม

บํารุง 

(๘) ตัวช้ีวัดความสาํเร็จระบบ

การสื่อสารวิทยุคมนาคม  

(๑๐) ทดสอบระบบสัญญาณ

เรียกขาน (นามเรียกขาน)  

 

 

- 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สถานีอนามัย/

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

-พบมีการปฏิบัตติามแนวปฏิบัติ (พิมพเขียว) การ

บริหารจดัการระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม เพ่ือเตรยีม

ความพรอมรับมือภัยพิบัติ ของทุกหนวยงาน

สาธารณสุข ในระดับภมูิภาค 

4. การซอมแผน

ระบบวิทยุ

คมนาคม  

 

จัดทําแผนการซอมระบบวิทยุ

คมนาคม  

-จัดประชุมฯ เตรียมความ

พรอมแผนการซอมระบบวิทยุ

คมนาคม 

-มีการฝกซอมระบบวิทยุ

คมนาคมอยางนอยปละ  

1 ครั้ง 

-กําหนดแนวทางการติดตาม 

ประเมินผล องคประกอบของ

-กองวิศวกรรม

การแพทย  

กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

--สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

-มีแผนการซอมระบบวิทยคุมนาคม  

-มีการซอมแผนระบบวิทยคุมนาคม  
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ระบบวิทยุคมนาคม เชน  

ดาน Hardware ดาน Software  

ดาน People ware  ระบบการ

ใชวิทยุคมนาคม และ

ประโยชนในการใชงาน 

สาธารณสุข 

-สถานีอนามัย/

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

 

 

ขณะเกดิเหตุ 

การสนับสนุนสิ่ง

ตางๆใหกับ 

ฝายปฏิบัติการ 

 

๑. การจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ/

เครื่องมือวิทยุคมนาคมใหมี

ความพรอมเพ่ือการ

ติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ

ในขณะเกิดเหตุ อาทิเชน 

- วิทยุสื่อสาร/แบตเตอรีส่ํารอง 

- โทรศัพทมือถือ 

- หมายเลขโทรศัพท

หนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 

- ยานความถ่ีวิทย ุ

- แผนท่ีการเดินทาง 

๒. หลักปฏิบัติในการใชวิทยุ

สื่อสาร การใชวิทยุสื่อสารเปน

ท้ังศาสตรและเปนท้ังศลิป 

เพ่ือใหการใชวิทยุสื่อสาร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง

ควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1. กอนใชเครื่องวิทยุสงขาว 

ควรแนใจวาจะไมทําใหเกิดการ

รบกวนหรือขัดขวางการสงขาว

ของผูอ่ืน ถาหลีกเลี่ยงได 

2. ควรแจงนามเรียกขานให

ถูกตองและชัดเจนทุกครั้งท่ีมี

- 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สถานีอนามัย/

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

เอกสาร/ 

แบบประเมิน 

การตรวจสอบ 

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/เครื่องมือวิทยุคมนาคม 
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การเรยีกขานและกอนจบ

ขอความ 

3. ควรเรียบเรียงขอความขาว

ใหสั้นเทาท่ีจําเปน ขอความใด

ท่ีไมมีความหมายไมควรใช 

4. ควรใชความถ่ีใหนอยท่ีสดุ 

ควรใชคํายอ หรือภาษาท่ี

กําหนดใหใชในขายสื่อสารน้ัน 

ๆ เชนประมวลสญัญาณ ว. 

5. การแบงวรรคตอนไม

ถูกตอง อาจทําใหความหมาย

ของขาวผิดไป เมื่อจบประโยค

ควรปลอยคยีสักเล็กนอยเพ่ือ

เปดโอกาสใหผูอ่ืนเรียกเขาได

บางถามีความจําเปน 

6. ควรใชการอานออกเสยีง

ตัวอักษร (PHONETIC ALPHABET) 

ชวยใหการสงขาวถูกตอง และ

รวดเร็วข้ึน 

7. พยายามลดหรือหลีกเลีย่ง

เสียงรบกวนรอบๆ ตัวในขณะ

สงขาว เชน เสียงเพลง 

เสียงพูดคุย 

8. การรบัสงขาวทุกครั้ง ควรมี

การจดบันทึกขอความให

ถูกตอง รวมท้ังวันเวลา ผูรับ

ขาว ผูสงขาว เพ่ือประโยชนใน

การอางอิงภายหลัง 

9. ใหโอกาสสถานีท่ีมีขาว

สําคัญเรงดวน ขาวฉุกเฉินสง

ขาวกอน 

10. ในการเรียกขานไมควร

เรียกเกิน 3 ครั้ง และการเรียก

ทุกครั้งตองท้ิงชวงใหผูเรียกได
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มีเวลาตอบดวย 

11. ในกรณีท่ีมีเรื่องดวน

ตองการแทรกหรือขัดจังหวะ

การสงขาว ควรดจูังหวะท่ีคู

สถานีจบขอความท่ีสาํคัญแลว 

ถาคอยได 

12. พนักงานวิทยุท่ีดีตองรูจัก

หนาท่ี มีความรับผิดชอบ มี

อัธยาศัยเอ้ืออารี มีนํ้าใจไม

กระทําการใด ๆ ท่ีไมถูกตอง 

วิธีปฏิบัติใน 

การติดตอติด

สื่อสารสํารอง  

โดยใชวิทยุ

คมนาคม 

๒.วิธปีฏิบัติในการ

ติดตอสื่อสารสํารอง โดยใช

วิทยุฯ ดังน้ี 

การเตรียมการกอนการเรียก

ขาน 

๑) ตองจดบันทึกหรือเตรียม

ขอความท่ีจะพูดไวกอน เพ่ือ

ความรวดเร็ว การทวงถาม

ความถูกตอง และเปน

หลักฐานในการตดิตอสถานีแม

ขาย 

๒) ขอความท่ีจะพูดทางวิทยุ

คมนาคม ตองสั้น กะทัดรัด 

ชัดเจน และไดใจความ 

๓) กอนพูดตองฟงกอนวาขาย

สื่อสารน้ันวางหรือไม เพ่ือจะ

ไดไมเกิดการรบกวนการ

ทํางานของสถานีอ่ืน โดยตอง

ใชนามเรียกขานท่ีกําหนดให

เทาน้ัน 

๔) ตรวจสอบนามเรียกขาน

ของหนวยงานหรือบุคคลท่ี

จะตองทําการตดิตอสื่อสาร

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สถานีอนามัย/

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

-เอกสาร/ 

แบบบันทึก 

วิธีปฏิบัติการติดตอสื่อสารสํารอง โดยใชวิทยุฯ 

 

 

 

 

 

-เอกสาร/ 

แบบบันทึก 

ข้ันตอนการสื่อสารสํารอง โดยวิทยุฯ 

-ผังข้ันตอนการสื่อสาร 

โดยวิทยุฯ 
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กอน 

๕) การเรียกขานหรือการตอบ

การเรยีก ตองปฏิบัตติาม

ระเบียบปฏิบัติของขายสื่อสาร

การเรยีกขาน 

การเรยีกขานตองครบ

องคประกอบ ดังน้ี 

๑) “นามเรียกขาน” ของสถานี 

บุคคลฯ ท่ีถูกเรียก 

๒) “จาก” 

๓) “นามเรียกขาน” ของสถานี 

บุคคลฯ ท่ีเรียก 

๔) “เปลี่ยน” 

การตอบรับการเรียกขาน  

การตอบในการเรียกขาน ครั้ง

แรกตองตอบแบบเตม็ ซึ่ง

ประกอบดวย 

๑) “นามเรียกขาน” ของสถานี 

บุคคลฯ ท่ีเรียก 

๒) “จาก” 

๓) “นามเรียกขาน” ของสถานี 

บุคคลฯ ท่ีถูกเรียก 

๔) “เปลี่ยน” 

๓.ขั้นตอนการติดตอสื่อสาร 

๑) การตดิตอสื่อสารโดยท่ัวไป

เรียกศูนยฯ ท่ีสังกัด 

- การเรยีกขาน/การตอบ 

- ใชนามเรียกขานท่ีกําหนด 

๒) แจงขอความ/
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วัตถุประสงค/ความตองการ 

- สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ได

ใจความ 

- ใชประมวลสญัญาณ ว. ท่ี

กําหนด 

๓) จบขอความลงทายคําวา

เปลี่ยน 

วิธีปฏิบัตใินการ

ติดตอสื่อสาร

สํารอง  

โดยใชวิทยุ

คมนาคม 

 

๔. การรับ/แจงเหตุฉุกเฉิน 

หรือภัยพิบัติ 

๑) เมื่อพบเหตุหรือตองการ

ความชวยเหลือใหแจงศูนยฯ ท่ี

สังกัดหรือสัญญาณ ท่ีสามารถ

ติดตอ สื่อสารได 

๒) เตรยีมรายละเอียด (ใคร 

ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร 

อยางไร) ของเหตุเพ่ือจะไดแจง

ไดทันท่ี 

๓) เมื่อแจงเหตุแลวควรเปด

เครื่องรับ – สงวิทยุใหพรอมไว

เพ่ือจะไดฟงการติดตอ

ประสานงาน ราย 

ละเอียดเพ่ิมเติม 

๔) เมื่อแจงเหตุแลวควร

รายงานความคืบหนาในการ

ประสานงานเปนระยะ 

๕) เมื่อมผีูแจงเหตุแลวไมควร

สอดแทรกเขาไป ควรฟงอยาง

สงบเพ่ือใหเกิดการรบกวนและ

ความสับสน 

๕. มารยาทและขอหามการ

ใชวิทยุสื่อสาร 

๑) ไมตดิตอกับสถานีท่ีใชนาม

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สถานีอนามัย/

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

-เอกสาร/ 

แบบบันทึก 

ข้ันตอนการรับ/แจงเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัตฯิ 

-ผังข้ันตอนการรับ/แจงเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัต ิ
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เรียกขานไมถูกตอง 

๒) ไมสงขาวสารท่ีเก่ียวกับขาว

ทางธุรกิจการคา 

๓) ไมใชถอยคําท่ีไมสุภาพ 

หรือหยาบคายในการ

ติดตอสื่อสาร 

๔) ไมแสดงอารมณโกรธในการ

ติดตอสื่อสาร 

๕) หามการสงขาวสารอันมี

เน้ือหาละเมิดตอกฎหมาย

บานเมือง 

๖) ไมสงเสียงดนตรี รายการ

บันเทิง และการโฆษณาทุก

ประเภท 

๗) ใหโอกาสสถานีท่ีมีขาว

สําคัญ เรงดวน ขาวฉุกเฉิน  

สงขาวกอน 

๘) ยินยอมใหผูอ่ืนใชเครื่อง

วิทยุคมนาคม 

๙) หามตดิตอสื่อสารในขณะ

มึนเมาสุราหรือควบคุมสตไิมได 

๑๐) ในกรณีท่ีมีเรื่องเรงดวน

ตองการสงแทรกหรือ

ขัดจังหวะการสงขาวควรรอ

จังหวะท่ีคูสถานีจบขอความท่ี

สําคัญกอนแลวจึงสง 
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กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ หนวยรับผิดชอบ การรายงานผล 

วิธีปฏิบัตใินการ

ติดตอสื่อสาร

สํารอง  

โดยใชวิทยุ

คมนาคม 

 

๖. การใชและการบํารุงรักษา

เครื่องวิทยุคมนาคม 

เครื่องวิทยุวิทยุคมนาคม 

๑) การใชเครื่องวิทยุคมนาคม

ชนิดมือถือไมควรอยูใตสาย

ไฟฟาแรงสูง ตนไมใหญ 

สะพานเหล็ก หรือสิ่งกําบัง

อยางอ่ืนท่ีเปนอุปสรรคในการ

ใชความถ่ีวิทยุ 

๒) กอนใชเครื่องวิทยุคมนาคม

ใหตรวจดูวาสายอากาศ หรือ

สายนําสัญญาณตอเขากับข้ัว

สายอากาศเรียบรอยหรือไม 

๓) ขณะสงออกอากาศไมควร

เพ่ิมหรือลดกําลังสง  (HI – 

LOW) 

๔) ในการสงขอความ หรือพูด

แตละครั้งอยากดสวิทซ (PTT) 

ไมควรสงนานเกินไป (เกินกวา 

๓๐ วินาที) 

แบตเตอรี ่

 ๑) แบตเตอรีใหมใหทําการ

ประจุกระแสไฟฟาครั้งแรก 

กอนการนําไปใช 

2) ถาแบตเตอรี่สกปรกท้ังท่ีตัว

เครื่องรับ – สง และข้ัว

แบตเตอรี่ใหทําความสะอาด

โดยใชยางลบสําหรับลบหมึก

ทําความสะอาด 

 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สถานีอนามัย/

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

-เอกสาร/ 

แบบบันทึก 

ข้ันตอนการ 

ใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม 

-ผังข้ันตอนการใชและ 

การบํารุง 

รักษาเครื่องวิทยุคมนาคม 

วิธีปฏิบัติในการ สายอากาศ  -เอกสาร/ 
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ติดตอสื่อสาร

สํารอง  

โดยใชวิทยุ

คมนาคม 

๑) ความยาวของสายอากาศ

จะตองสัมพันธกับความถ่ีวิทยุ

ท่ีใชงาน 

๒) สายอากาศชนิดชัก ตองชัก

สายอากาศใหสุดในขณะใชงาน 

และเก็บท่ีละทอน 

การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม  

๑) วิทยุสื่อสารใหใชไดเฉพาะ

พ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

๒) การพกพาเครื่องวิทยุชนิด

มือถือ ตองนําใบอนุญาตติดตัว

ไปดวย หรือถายสําเนาและมี

การรับรองสําเนาดวย 

๓) การพกพาเครื่องวิทยุชนิด

มือถือเขาไปในสถานท่ีตางๆ 

ควรพิจารณาถึงสภาพของ

สถานท่ีดวยวาควรปฏิบัติ

อยางไร เชน ในหองประชุม 

ในรานอาหาร ถาจําเปนควรใช

หูฟง 

๔) ขณะพกพาวิทยุคมนาคม

ควรแตกายใหเรียบรอย และ

มิดชิดโดยสภุาพ 

๕) ในกรณีท่ีมเีจาหนาท่ีขอ

ตรวจสอบ ควรใหความรวมมือ 

โดยสุภาพ  

 

  

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

-โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

-สถานีอนามัย/

โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

แบบบันทึก 

ข้ันตอนการ 

ใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม 

-ผังข้ันตอนการใชและ 

การบํารุง 

รักษาเครื่องวิทยุคมนาคม 
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รหัส ว. 
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