
โครงข่ายสื่อสารและแนวทางการร่วมข่ายสื่อสาร
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย ว่าท่ีร้อยเอก อรรณพ สุขไพบูลย์ 

พนักงานปฏิบัติการ (หัวหน้างาน) งานบริหารระบบสื่อสาร

กลุ่มดิจิทัล



พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๕ (๓) จัดให้มีระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนา
ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน



ตามหนังสืออนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่จาก ส านักงาน กสทช. 
ที่ สทช. ๕๐๑๓/๒๔๕๐๓ ลว. ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
อนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ระบบ VHF ๓ คลื่นความถี่

๑. ๑๕๐.๔๗๕    ๒. ๑๖๗.๔๒๕    ๓. ๑๗๒.๑๒๕  MHz
ระบบ HF  ๔ คลื่นความถี่

๑. ๓.๗๑๙  ๒. ๔.๗๙๓  ๓. ๖.๘๒๔  ๔. ๗.๕๓๒ MHz
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย

ฉุกเฉินทั้งในสภาวะปกติและภัยพิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ



กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหค์วามถี่ 
(Synthesizer) ของหน่วยของรัฐ( 3 เม.ย.2561 )

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (พ.ศ.2560)

ระเบียบ สพฉ. ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบวิทยุคมนาคมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ.2558

ระเบียบ สพฉ.เรื่อง การควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer) 
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ…………..



โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร และโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมส าหรบั
การแพทย์ฉุกเฉินเพือ่รองรบัภาวะวิกฤติของประเทศ ปี ๒๕๕๙



ภาพรวมโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมส าหรับการแพทย์ฉุกเฉิน



ส่วนประกอบหลักของแต่ละจังหวัด



ส่วนอุปกรณ์ประกอบหลัก ที่ส่วนกลาง



ตารางแสดงเลขหมายเครือข่าย วิทยุ และ IP PHONE
ล ำดับ ช่ือจังหวัด ช่ือสถำนท่ี ควำมถ่ี นำมเรียกขำน ROIP IP Phone

150.475 ศูนย์นเรนทร 7101

167.425 ศูนย์นเรนทร 7102

xxx.xxx นเรนทร xxxx 7201

xxx.xxx นเรนทร xxxx 7202

xxx.xxx นเรนทร xxxx 7203

xxx.xxx นเรนทร xxxx 7204

4 ชัยนาท รพ.ชัยนาทนเรนทร 167.425 นเรนทรชัยนาท 7301 6301

5 นนทบุรี รพ.พระนั่งเกล้า 167.425 นเรนทรนนทบุรี 7303 6303

6 ปทุมธานี รพ.ปทุมธานี 172.125 นเรนทรปทุมธานี 7305 6305

7 อยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา 167.425 นเรนทรอยุธยา 7307 6307

8 ลพบุรี รพ.พระนารายณ์มหาราช 167.425 นเรนทรลพบุรี 7309 6309

9 สระบุรี รพ.สระบุรี 172.125 นเรนทรสระบุรี 7311 6311

10 สิงห์บุรี รพ.สิงห์บุรี 150.475 นเรนทรสิงห์บุรี 7313 6313

11 อ่างทอง รพ.อ่างทอง 150.475 นเรนทรอ่างทอง 7315 6315

12 สมทุรปราการ รพ.สมทุรปราการ 167.425 นเรนทรสมทุรปราการ 7317 6317

13 เลย รพ.เลย 172.125 นเรนทรเลย 7401 6401

14 กาฬสินธ์ุ ส านักงานสารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 167.425 นเรนทรกาฬสินธ์ุ 7403 6403

15 ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น 167.425 นเรนทรขอนแก่น 7437 6437

16 ชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ 172.125 นเรนทรชัยภูมิ 7407 6407

17 นครพนม รพ.นครพนม 172.125 นเรนทรนครพนม 7409 6409

18 นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา 150.475 นเรนทรนครราชสีมา 7411 6411

19 บึงกาฬ รพ.บึงกาฬ 172.125 นเรนทรบึงกาฬ 7413 6413

3 รถส่ือสาร รถส่ือสารเฉพาะกิจ 6202

1 กรุงเทพ ฯ สพฉ. ศูนย์ส่ือสารส่ังการ นเรนทร (สพฉ.) 6101

2 รถส่ือสารดาวเทียม รถส่ือสารดาวเทียมเคล่ือนท่ี 6201



พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ปัจจุบันสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ใช้สัญญาณเรียกขานทางข่ายวิทยุสื่อสารประจ าหน่วยงานว่า 
“ศูนย์นเรนทร” ซึ่งมีที่มาจากการใช้สร้อยพระนาม “นเรนทร” ของ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระนามเดิม พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์



นามเรียกขาน
ศูนย์นเรนทร หมายถึง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นามเรียกขานระดับจังหวัดจะใช้ชื่อ ศูนย์นเรนทร ตามด้วยชื่อจังหวัด เช่น
ศูนย์นเรนทร นครพนม
ศูนย์นเรนทร ตรัง

ยกเว้นจังหวัดที่มี 2 ศูนย์สั่งการในพื้นที่
ศูนย์นเรนทรตาก  และ  ศูนย์นเรนทรแม่สอด
ศูนย์นเรนทรประจวบฯ  และ  ศูนย์นเรนทรหัวหิน
ศูนย์นเรนทรสุราษฎร์ธานี  และ ศูนย์นเรนทรอ่าวไทย



แนวทางในการก าหนดสัญญาณเรยีกขานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในปัจจุบัน

ระดับผู้บริหารระดับสูง
เลขาธิการ/รองเลขาธิการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ/ที่ปรึกษา

ตัวอย่าง
เลขาธิการ  /  สัญญาณเรียกขาน  /  นเรนทร ๑

รองเลขาธิการ  /  สัญญาณเรียกขาน  /  นเรนทร ๒
จนถึง นเรนทร ๘



แนวทางในการก าหนดสัญญาณเรยีกขานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในปัจจุบัน

ระดับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่
ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผู้ช านาญการพิเศษ/ผู้ช านาญการ

พนักงานปฏิบัติการ(หัวหน้างาน)/พนักงานปฏิบัติการ/ลูกจ้าง พรบ.
ตัวอย่าง

ผู้อ านวยการ  /  สัญญาณเรียกขาน  /  นเรนทร ๑๐
รองผู้อ านวยการ  /  สัญญาณเรียกขาน  /  นเรนทร ๑๑

ผู้ช านาญการพิเศษ/ผู้ช านาญการ
พนักงานปฏิบัติการ(หัวหน้างาน)/พนักงานปฏิบัติการ/ลูกจ้าง พรบ.

สัญญาณเรียกขาน  /  นเรนทร ๑๒ – นเรนทร ๑๙



แนวทางในการก าหนดสัญญาณเรยีกขานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในปัจจุบัน

ระดับลูกจ้างตาม พรบ.
ระดับลูกจ้างตาม พรบ. เช่น ลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างอาวุโส 

รายส านักและกลุ่มงานต่างๆ
ตัวอย่าง

สัญญาณเรียกขาน 
นเรนทร ๑๐๑ 
นเรนทร ๓๐๑
นเรนทร ๔๐๑



แนวทางในการก าหนดสัญญาณเรยีกขานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในปัจจุบัน



เครื่องวิทยุส่วน
บุคคล

สสจ.
ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

สพฉ.

เลขาธิการ
รับรอง

กสทช. เพื่อ
อนุญาต
มี/ใช/้ตั้ง

ขอรับรองตั้งสถานี
วิทยุในรถ

สสจ.

สสจ.
ขอรับรองตั้ง

สถานีประจ าที่
ในหน่วย

TEMSA



ผู้มีสิทธิขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน

(๑) หน่วยงานของรัฐ 
(๒) หน่วยงานเอกชน
(๓) เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงานของรัฐ  

หน่วยงานเอกชน ตาม (๑) และ (๒)
(๔) ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



คุณสมบัติของหน่วยงานและยานพาหนะที่จะขออนุญาตร่วมข่าย

๑. หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการรับรองตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่องหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ ยกเว้นหน่วยงานของรัฐที่มีความ 
จ าเป็นในการเขา้ร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน

๒. พาหนะปฏิบัติการฉุกเฉินจะต้องได้รับการรับรองพาหนะปฏิบัติการฉุกเฉินตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

๓. หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มีความจ าเป็นต้องเข้ารว่ม
เครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน สามารถยื่น
ค าขอเข้าร่วมเครอืข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมแจ้งเหตุผลหากมีความจ า
เป็นมายังสถาบัน 



คุณสมบัติของบุคคลที่จะขออนุญาตร่วมข่ายตาม (๓) และ (๔)
(ก) ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใชเ้ครือ่งวิทยุคมนาคมแบบสงัเคราะห์ความถี่

(Synthesizer) ตามที่สถาบันก าหนด โดยมีเนื้อหาวิชาไม่น้อยกว่าตามประกาศ กสทช.
ก าหนดฯ หรือหลักสูตรตามที่ สพฉ.ก าหนด ดังนี้

(๑) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๒) หลักการติดต่อสื่อสารและหลกัการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความ
(๓) กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
(๔) ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วย การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

แบบสังเคราะหค์วามถี่ (Synthesizer) ในข่ายวิทยุสื่อสารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

(ข) ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรอืความม่ันคงของชาติ
(ค) ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 



เอกสารหลักฐานการยื่นการขอเข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมฯ
(๑) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลขอรับรอง

(ก) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัว (พนง./ขรก.) 
(ข) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(ค) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
(ง) ส าเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสงัเคราะห์ความถ่ี 
(จ) ส าเนาวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรผ่านการฝกึอบรมหลกัสตูรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
(ฉ) ส าเนาหนงัสืออนุญาตให้มี/ใช้เครือ่งวิทยุคมนาคม 
(ช) ส าเนาใบอนุญาตให้มี/ใช้ (กรณีเครื่องส่วนตัว)
(ซ) เอกสารอื่นใดที่จ าเป็นแก่การพจิารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ของ

ส านักงานเห็นสมควร (ถ้าม)ี



เอกสารหลักฐานการยื่นการขอเข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมฯ
(๒) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐ

(ก) หนังสือขอรับรองใชค้ลื่นความถี่วิทยุคมนาคม พร้อมสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
(ข) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้มี/ใช้เครือ่งวิทยุคมนาคม (กรณีมีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้

อนุญาตแล้ว)
(ค) รายละเอียดเครื่องวิทยุสื่อสารที่จะด าเนินการจัดหา (กรณีจัดหาใหม่)
(ง) เอกสารอื่นใดที่จ าเปน็แก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ของส านักงานเห็นสมควร (ถ้าม)ี



เอกสารหลักฐานการยื่นการขอเข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมฯ
(๓) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานเอกชน

(ก) หนังสือขอรับรองใชค้ลื่นความถี่วิทยุคมนาคม พร้อมสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบยีนหน่วยงานหรอืใบอนุญาตก่อตั้งหรือหลักฐาน

แสดงสถานะของหน่วยงาน  
(ค) ส าเนาหนังสืออนุญาตให้มี/ใช้เครือ่งวิทยุคมนาคม (กรณีมีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้

อนุญาตแล้ว)
(ค) รายละเอียดเครื่องวิทยุสื่อสารที่จะด าเนนิการจัดหา (กรณีจัดหาใหม่)
(ง) เอกสารอื่นใดที่จ าเปน็แก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ของส านักงานเห็นสมควร (ถ้าม)ี



ผ่านการอบรมหลักสูตร
SYNTHESIZER

ขอรับรองการร่วมข่ายกับ
สพฉ.

กสทช. แจ้งผลการ
อนุญาตให้หน่วยงาน

ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน กสทช.

จัดหาเครื่องวิทยุฯ ตาม
เงื่อนไขการอนุญาต
ตามที่ กสทช.ก าหนด

ยื่นขอรับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม ต่อ 
ส านักงาน กสทช.

ส่งส าเนาใบอนุญาตกลับ สพฉ.เพื่อ
ออกบัตรประจ าตัวและนามเรียก

ขานผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

อนุญาตให้ร่วมข่ายสื่อสารของราชการ
เฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ เท่านั้น



หน่วยงาน
ยื่นค าขอร่วมข่ายกับ 

สพฉ.

สพฉ.
รับรองการขอร่วมข่าย

กสทช. แจ้งผลการ
อนุญาตให้หน่วยงาน

หน่วยงานยื่นขออนุญาต
กับ กสทช.

จัดหาเครื่องวิทยุฯ ตาม
เงื่อนไขการอนุญาต
ตามที่ กสทช.ก าหนด

ส่งส าเนาใบอนุญาตกลับ สพฉ.
เพื่อบันทึกข้อมูลการอนุญาต
และออกนามเรียกขานของ

สถานีสื่อสารในข่าย

ยื่นขอรับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม

เอกสารประกอบการพิจารณา
- การลงทะเบียนผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ในระบบ EFA
- ส าเนาการร่วมข่ายสื่อสารจาก สพฉ.
- เอกสารนิติบุคคล และหนังสือมอบอ านาจ
- คท.20
- ส าเนาสัญญาซื้อขาย (กรณีมีการซื้อขายแล้ว)
- รายละเอียดเคร่ืองวิทยุ (Specification) + type approval



เอกสารหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาต

ใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมร่วมข่ายราชการ
แบบค าขอรับใบอนุญาต (แบบ ฉก.2)
รับรองการขอร่วมข่ายสื่อสาร
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคล)
ส าเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม (กรณีบุคคล)
รายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคม
(ตราอักษร รุ่น/แบบ หมายเลขเครื่อง เลขทะเบียนวิทยุคมนาคม)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต





ตัวอย่างบัตรประจ าตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ด้านหน้า ด้านหลัง



ตัวอย่างบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคม



ตัวอย่างบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคม

กรณีเครื่องที่เป็นของหน่วยงานรัฐ



ตัวอย่างบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคม

กรณีเครื่องที่เป็นของบุคคลและเอกชน



ความถี่ที่ได้รับอนุญาต

ความถี่กลาง
ตามประกาศ กสทช.

ความถี่หน่วยงาน ก.

ความถี่หน่วยงาน ข.

ความถี่หน่วยงาน ค.



การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ความถี่วิทยุ
เครื่องวิทยุคมนาคม

ผู้ปฏิบัติการ
(พนักงานวิทยุ)



การถูกจับและด าเนินคดีตามกฏหมาย



การถูกจับและด าเนินคดีตามกฏหมาย



ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบประจ าที่)



ใบอนุญาตให ้มี/ใช ้เคร่ืองวิทยคุมนาคม (แบบประจ าท่ี)



ใบอนุญาตใหต้ั้งสถานีวทิยคุมนาคม (แบบเคล่ือนท่ี)



ใบอนุญาตให้ ม/ีใช้ และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (ราชการ)



ใบอนุญาตให้ ม/ีใช้ และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (ราชการ)




