
แนวทางการด าเนนิการแจกจา่ยจดุรบัสญัญาณปลายทางวงจรสือ่สารไรส้ายความเรว็สงู LTE กรมการปกครอง 
ประเภทเคลื่อนที่ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
........................................................................... 

กรมการปกครอง ไดด้ าเนินการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง และแจกจ่าย
อุปกรณจ์ุดรับสัญญาณปลายทางฯให้แก่ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและช านาญการ ประจ าต าแหน่ง
เสมียนตราอ าเภอที่เป็นสายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และประจ าต าแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาค
และสาขาจังหวัด รวมทั้งข้าราชการต าแหน่งอ่ืนๆ ที่กรมการปกครองก าหนดเป็นการเฉพาะเพ่ือสนับสนุนการสื่อสาร
ด้านเสียง ภาพ และข้อมูลรวมถึงการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมการปกครอง จะด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์
จุดรับสัญญาณปลายทางฯ ให้กับข้าราชการผู้ใช้งานรายเดิม และด าเนินการแจกจ่ายเพ่ิมเติมให้กับข้าราชการ
กรมการปกครองประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และช านาญงาน ตามแนวทางการแจกจ่ายที่กรมการปกครอง
ก าหนดโดยอุปกรณ์จุดรับสัญญาณปลายทางฯ ดังกล่าว มีคุณสมบัติหลัก ดังนี้ 

1) ตัวเครื่องเป็นระบบ Hybrid ใช้งานได้ทั้งระบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และระบบวิทยุสื่อสาร 
2) ระบบปฏิบัติการเป็นระบบ android ที่สามารถใช้งาน Application ทั่วไปได ้
3) ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานสามารถกันน้ า กันฝุ่น ตามมาตรฐาน IP68 
4) ตัวเครื่องผ่านการทดสอบมาตรฐานทางการทหาร หรือ Military Standard (MIL-STD-810G)  
5) หน้าจอรองรับการท างานขณะสวมถุงมือและสภาวะแวดล้อมที่มีความเปียกชื้น 
6) ความปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการปกครองในพ้ืนที่และการปฏิบัติการพิเศษ 
7) สามารถใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการอุปกรณ์จุดรับสัญญาณปลายทางฯ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน

ตามแผนและภารกิจของกรมการปกครอง 
 
แนวทาง วธิดี าเนินการ 

1. การลงทะเบียน กรมการปกครอง พัฒนาระบบการลงทะเบียน และช่องทางการด าเนินการให้ข้าราชการ
ผู้มีสิทธใิชง้านจดุรบัสญัญาณปลายทางฯ ยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง
และเว็บไซต์ของกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ผู้มีสิทธิใช้งานจุดรับสัญญาณปลายทางฯ 

1.1.1 ข้าราชการกรมการปกครองประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
1.1.2 ข้าราชการกรมการปกครองประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

1.2 ห้วงเวลาการลงทะเบียน 
ก าหนดการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามวันและเวลาที่กรมการปกครองก าหนด 

2.การรบัมอบ 2.1 ผู้มีสิทธิรับมอบจะต้องเป็นผู้มีสิทธิใช้งานจุดรับสัญญาณปลายทางฯ และได้
ลงทะเบียนการยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์กรมการปกครองแล้วเท่านั้น 

กรมการปกครองจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน
จุดรับสัญญาณปลายทางฯ แจ้งทางเว็บไซต์กรมการปกครอง หรือ เว็บไซต์กองการสื่อสาร 
โดยในห้วงเวลาทีก่รมการปกครองก าหนดการแจกจ่ายนั้น ผู้มีรายชื่อสามารถเข้ารับ
มอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ตามช่องทางที่ก าหนด ดังนี้ 

 
/2.1.1 ส่วนกลาง... 
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 2.1.1 ส่วนกลาง  
1) กองการสื่อสารกรมการปกครอง จะด าเนินการแจกจ่าย ณ ส านัก/กอง 

ตามวันและเวลาที่กรมการปกครองก าหนด 
2) หากไม่สามารถไปรับมอบในวันที่ กองการสื่อสารก าหนดได้ 

สามารถติดต่อขอรับได้ที่กองการสื่อสารกรมการปกครอง (วังสวนสุนันทา) ได้ภายหลัง 
2.1.2 ส่วนภูมิภาค 

1) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขตในพ้ืนที่รับผิดชอบจะด าเนินการ
แจกจ่าย ณ ที่ท าการปกครองจังหวัด ตามวันและเวลาที่กรมการปกครองก าหนด 

2) หากไม่สามารถไปรับมอบในวันที่ศูนย์สื่อสารปกครองเขตแจกจ่ายตาม
ก าหนดได้สามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขตในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้ภายหลัง 

ทั้งนี ้การรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ต้องอยู่ในเงื่อนไขระยะเวลาตามที่
กรมการปกครองก าหนด หากไม่ไปรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ จะถือว่าสละสิทธิ
การใช้งาน 
2.2 เอกสารประกอบการรับมอบ 

2.2.1 กรณีรับด้วยตนเอง  
ให้ผู้มีสิทธิใช้งานน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงตนเพ่ือจัดพิมพ์

เอกสารหนังสือสัญญารับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ จากระบบการลงทะเบียน 
จ านวน 2 ฉบับ เพ่ือประกอบการรับมอบ (ส่งให้กรมการปกครอง 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้
ที่ผู้มสีิทธิ 1 ฉบับ) ทั้งนี้ เมื่อได้รับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ จากกรมการปกครอง 
เรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการยืนยันการรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมการปกครอง หรือ เว็บไซต์ของกองการสื่อสาร กรมการปกครอง เพ่ือ
กรมการปกครอง จักได้เปิดการใช้งานจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ให้ภายในวันที่รับมอบ 

2.2.2 กรณีรับแทน 
ให้ผู้มีสิทธิใช้งานด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือสัญญารับมอบจุดรับ

สัญญาณปลายทางฯ จากระบบการลงทะเบียน จ านวน 2 ฉบับ (ส่งให้กรมการปกครอง 
1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้ที่ผู้มีสิทธิ 1 ฉบับ) พร้อมหนังสือมอบอ านาจตามที่ 
กรมการปกครองก าหนดและลงนามให้ครบถ้วน และให้ผู้รับมอบอ านาจน ามา
ประกอบการรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ทั้งนี้ เมื่อผู้มีสิทธิใช้งานได้รับมอบ
จุดรับสัญญาณปลายทางฯ จากผู้รับมอบแทนเรียบร้อยแล้ว จะต้องลงทะเบียน
ยืนยันว่าได้รับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง 
หรือ เว็บไซต์ของกองการสื่อสาร กรมการปกครอง เพ่ือกรมการปกครอง จักได้เปิด
การใช้งานให้ภายใน 3 วันท าการ 
2.3 ขั้นตอนการด าเนินการในกรณีผู้ใช้งานเดิม 

2.3.1 กรมการปกครองจะเรียกคืนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ เครื่องเดิม ทั้งนี้
ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องรับผิดชอบการถ่ายโอนข้อมูลจากจุดรับสัญญาณปลายทางฯ เครื่องเดิม 

/ไปยัง... 
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 ไปยังจุดรับสัญญาณปลายทางฯ เครื่องใหม่ให้เสร็จสิ้น และจะต้องส่งคืนจุดรับ
สัญญาณปลายทางฯ เครื่องเดิมให้กับกรมการปกครอง ตามเวลาที่กรมการปกครอง
ก าหนด 

2.3.2 กรณีเครื่องประจ าต าแหน่งเสมียนตราอ าเภอที่เป็นสายงานเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี และประจ าต าแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการทะเบียนภาคและสาขา
จังหวัด ซึ่งเป็นต าแหน่งประเภททั่วไปและมสีิทธิได้รับจุดรับสัญญาณปลายทางฯ อยู่แล้ว 
จะต้องส่งคืนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ เครื่องเดิมให้กับกรมการปกครอง ตามเวลา
ที่กรมการปกครองก าหนด 
2.4 กรณีผู้มีสิทธิใช้งานได้ด าเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 
แต่ไม่ไปรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กรมการปกครอง
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิการใช้งานชั่วคราว 

หากผู้มีสิทธิประสงค์จะขอใช้งานจะต้องด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือขอรับการ
สนับสนุนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ดังนี้ 

2.4.1 สว่นกลาง  
หน่วยงานส่วนกลางแจ้งขอรับการสนับสนุนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ 

ถึงอธิบดีกรมการปกครอง ผ่านผู้อ านวยการกองการสื่อสาร โดยแนบเอกสารค าสั่ง
กรมการปกครอง ระบุการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง โอน และค าสั่งที่ผู้มีสิทธินั้นได้
ปฏิบัติหน้าที่ หรือค าสั่งอื่นๆ แนบประกอบการพิจารณา 

2.4.2 สว่นภมูภิาค  
จังหวัดมีหนังสือแจ้งขอรับการสนับสนุนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ถึง

อธิบดีกรมการปกครอง โดยแนบเอกสารค าสั่งกรมการปกครอง ระบุการเข้ารับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน และค าสั่งจังหวัดที่ผู้มีสิทธินั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ หรือค าสั่งอ่ืนๆ แนบ
ประกอบการพิจารณา 

3. การสละสิทธ ิ 3.1 กรณีผู้มีสิทธิใช้งานประสงค์สละสิทธิไม่ขอรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ 
จะต้องด าเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านระบบยืนยันตัวตนการขอสละสิทธิ
และจัดพิมพ์หนังสือสละสิทธิการรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ จ านวน 2 ฉบับ 
ส่งให้กรมการปกครอง 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้ที่ผู้มีสิทธิ 1 ฉบับ 
3.2 กรณีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือ
เว็บไซต์กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ตามห้วงเวลาที่กรมการปกครองก าหนด 
ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิการรับมอบจุดรับสัญญาณปลายทางฯ 

4. การสง่ซ่อม กรณีจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ช ารุดใช้งานไม่ได้ให้ผู้ใช้งานด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรณีช ารุดอันเกิดจากซอฟตแ์วร์ 

ให้ติดต่อศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขตในพ้ืนที่ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข 
4.2 กรณีช ารุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้ด าเนินการจัดท าหนังสือขอเปลี่ยนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ โดยให้
นายอ าเภอ/ปลัดจังหวัด หรือ ผู้อ านวยการส านัก/กอง ลงนามในหนังสือ ถึงผู้อ านวยการ 

/กองการสื่อสาร... 
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 กองการสื่อสาร กรมการปกครอง พร้อมแนบค าสั่งการออกปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเหตุให้
จุดรับสัญญาณปลายทางฯ ดังกล่าวเกิดการช ารุด และเสียหาย เพ่ือประกอบการพิจารณา 
4.3  กรณชี ารดุอนัเกดิจากการใชง้านผิดประเภท 

ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง 
4.4 กรณีพบปญัหาการใชง้านติดต่อ Call Center  

หมายเลขโทรศัพท์06 3904 3000 และ06 3904 2999 
5. การสง่คืน 5.1 กรณีที่ต้องส่งคืนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ 

5.1.1 พ้นสภาพการเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ได้แก่ ลาออกจาก
ราชการ โอนย้าย เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต หรือเหตุอ่ืนๆ 

5.1.2 ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศเป็นการประจ า 

5.1.3 การเลื่อนระดับให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสังกัดกรมการปกครอง ซึ่งมีสิทธิ
ในการเบิกค่าโทรศัพท์ประจ าต าแหน่ง 

5.1.4 กรมการปกครอง สั่งให้ส่งมอบคืนแก่กรมการปกครอง 
5.2 ขัน้ตอนในการสง่คนืจดุรบัสญัญาณปลายทางฯ  

ด าเนินการลงทะเบียนส่งคืนผ่านเว็บไซต์ กรมการปกครอง หรือเว็บไซต์ กองการ
สื ่อสารกรมการปกครอง และให้จัดพิมพ์เอกสารหนังสือส่งคืนจุดรับสัญญาณ
ปลายทางฯ ดังกล่าว จ านวน 2 ฉบับ ส่งให้กรมการปกครอง 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้
ที ่ผู ้ส ่งคืน 1 ฉบับ พร้อมส่งมอบคืนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ และอุปกรณ์
ประกอบ ไปยังกองการสื่อสาร กรมการปกครอง (วังสวนสุนันทา) หรือศูนย์สื่อสาร
กรมการปกครองเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ค าสั่งมีผลบังคับใช้ 

6. กรณสีญูหาย  ให้ผู้ใช้งานแจ้งไปยังกองการสื่อสารกรมการปกครอง โดยทันที เพ่ือระงับการใช้งาน และ
ติดตาม รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
06 3904 3000 และ 06 3904 2999 

7. คุณสมบัติและการ
ประยุกต์ 
ใช้งาน 

จุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง 
สามารถใช้ติดต่อสื่อสาร และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
7.1 การสื่อสารแบบโทรศัพท์ภายในกรมการปกครอง 

ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง  LTE   
กรมการปกครอง ซึ่งกรมการปกครองก าหนดเป็นเลขหมาย 10 หลัก และใช้เลขหมาย
ดังกล่าวติดต่อกับโทรศัพท์ของผู้บริหารกรมการปกครอง (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) และใช้
ในการติดต่อกับโทรศัพท์พ้ืนฐานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกเครือข่าย จ านวน 600 
นาที/เดือน ดังนั้น หากผู้ใช้งานที่มีความประสงค์ในการใช้งานกรณีติดต่อกับวงจร
โทรศัพท์พ้ืนฐานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่อ่ืนเกินกว่าที่ก าหนดข้างต้น สามารถเติมเงิน
จากผู้ให้บริการวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง โดยไม่สามารถ
เบิกจ่ายจากส่วนราชการได้ 

  
7.2 การสื่อสาร... 
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 7.2 การสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต 4G/LTE 
สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดของเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 12 GB ต่อเดือน 

ซึ่งเมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่ก าหนดจะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ต่อเนื่องที่
ความเร็วไม่น้อยกว่า 384 Kbps 
7.3  การสือ่สารแบบวทิย ุDOPA PTT 

เป็นการใช้งานวิทยุสื่อสารเสมือน ผ่าน Application โดยปุ่มกดพูดปล่อยฟัง 
Push to talk Over Cellular (POC) ที่สามารถจัดแบ่งกลุ่ม (Talk Group) การติดต่อ 
สื่อสารได้ตามสายบังคับบัญชา หรือแผนปฏิบัติภารกิจพิเศษเป็นกลุ่มเพ่ือความ
รวดเร็วในการสั่งการ และปฏิบัติงาน รวมทั้งการรับส่งไฟล์ข้อมูลการติดต่อ
ประสานงานภายในกรมการปกครอง ในรูปแบบข้อความเสียง ภาพ วิดีโอและข้อมูล
มัลติมีเดีย (DOPA CHAT) ผ่านวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง 
ด้วย Application ชื่อ DOPA PTT 
7.4 การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (DOPA Conference) 

เป็นการสื่อสารแบบการประชุมวีดิทัศน์ภายในของกรมการปกครองบน
เทคโนโลยีระบบ Cloud Conference ใช้งานได้ทั้งในและนอกสถานที่ในรูปแบบภาพ 
และเสียงผ่านวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครองด้วย Application 
ชื่อ Zoom 
7.5 สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Online 

สามารถค้นหาข้อมูล ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด และเลขหมายโทรศัพท์ของ
ผู้ใช้งานจุดรับสัญญาณปลายทางฯ และเลขหมายโทรศัพท์ของผู ้บริหารผ่าน 
Application ชื่อ DOPA Directory 
7.6 การส่งข้อความสั้น (SMS) และข้อความเสียง (DOPA Voice)  

เป็นการรับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครองโดยกรมการปกครองจะส่งข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญมายังผู้ใช้งานผ่านจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ในรูปแบบข้อความสั้น 
(Short Message) หรือข้อความเสียง (DOPA Voice) 
7.7 การรับชมรายการสถานีโทรทัศน์ภายในองค์กรของกรมการปกครอง 

ผ่าน Application ชื่อ DOPA Channel 
7.8 การใช้จุดรับสัญญาณปลายทางฯ ในการปฏิบัติงานผ่านApplication อื่นๆ 

ที่กรมการปกครองพัฒนาขึ้น หรือที่เก่ียวข้อง 
8. ข้อปฏิบัติ 
 

เนื่องจากจุดรับสัญญาณปลายทางฯ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของวงจรสื่อสารไร้สาย
ความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการติดต่อสื่อสาร 
จึงก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้  

1) ต้องเปิดจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และให้กรมการปกครอง
สามารถติดต่อสื่อสารมายังผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย 

2) ให้ใช้จุดรับสัญญาณปลายทางฯ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ และการ
บริการประชาชน 

/3) ต้องดูแล... 
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 3) ต้องดูแลรักษาจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ
หากเกิดการช ารุดอันเกิดจากซอฟต์แวร์ให้ติดต่อไปยัง Call Center หรือ ศูนย์สื่อสาร
กรมการปกครองเขตพ้ืนที่หากเกิดการช ารุดอันเกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภท
ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งานด้วยค่าใช้จ่าย
ตนเอง 

4) กรณีกรมการปกครองแจ้งให้ติดตั้งโปรแกรม หรือApplication ใดๆ เพ่ือใช้
ในการติดต่อสื่อสารหรืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้ด าเนินการติดตั้ง
โดยเร็ว 

9. ข้อหา้ม 
 

เพ่ือให้การใช้จุดรับสัญญาณปลายทางฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงห้ามมิให้
ผู้ใช้งานกระท าการ ดังนี้ 

1) ห้ามมิให้ดัดแปลงจนเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล หรือการติดต่อ 
สื่อสารของจุดรับสัญญาณปลายทางฯ ลดลง 

2) ห้ามมิให้น าเข้าข้อมูลหรือโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการลงใน
หน่วยความจ าของจุดรับสัญญาณปลายทางฯ 

3) ห้ามมิให้น าเข้าข้อมูลหรือโปรแกรมที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องด้วย
ศีลธรรมอันดีลงในหน่วยความจ าของจุดรับสัญญาณปลายทางฯ 

4) ห้ามมิให้ใช้จุดรับสัญญาณปลายทางฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทางกฎหมาย 
5) ห้ามมิให้แลกเปลี่ยนจุดรับสัญญาณปลายทางฯ หรือเลขหมาย ระหว่างผู้ใช้งาน 

10. ผูร้บัผดิชอบ กองการสื่อสาร กรมการปกครอง (กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาการสื่อสารและสารสนเทศ
เพ่ือความมั่นคง) โทรศัพท์/โทรสาร 02 243 6624 

11. Call Center
ชอ่งทางตดิตอ่และ
ข้อมลูขา่วสาร 

หมายเลข : 06 3904 3000 และ 06 3904 2999 
Email : dopalte@dopa.go.th 
URL :  http://dopa.truegse.com/ 
Line : @263XNEDU หรือ http://nav.cx/nLQ6vXM  

หรือแสกน QR Code 
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