
กองการส่ือสาร 
กรมการปกครอง 



ประวัติกองการสื่อสาร กรมการปกครอง 

• 1. ฝ่ายวิทยุสื่อสาร ขึ้นการบังคับบัญชาอยู่กับ กองการ
สอบสวนและนิติการ 

• 2. กองการสื่อสาร(ภายใน)ตามค าสั่ง กรมการปกครอง 
378/2535 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2535 

• 3. กองการสื่อสาร ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการ กรมการปกครอง พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 7 
สิงหาคม 2536 
 



 

 

วิสัยทัศน์ 
  

• เป็นองค์กรหลักด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการ
เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมการปกครอง 
 



ภารกิจรอง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมใช้ข่าย 

การตดิต่อส่ือสาร 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบการ
ตดิต่อส่ือสารของกรมการปกครองในการ
ตดิต่อส่ือสารระหว่างส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วน
ท้องถิ่น 



ภารกิจสนับสนุน 

       จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารให้เพียงพอ ส าหรับ 

 การสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่ส าคัญใช้และเข้าร่วมข่าย  

 ในการติดต่อประสานงานในภารกิจต่าง ๆ ตามความจ าเป็น 



โครงข่ายการสื่อสาร 
• กรมการปกครอง มีสถานีแม่ข่าย รวม  

65 สถานี และสถานีขยายข่ายส่ือสาร 

139 แห่ง รวมทั้งส้ิน 204 แห่ง กระจาย

อยู่ทัว่ประเทศใหบ้ริการระบบส่ือสาร

ระหว่างจงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น 

และพื้ นท่ีชายแดนทัว่ประเทศ  

 





 

 

ทรัพยากรคลื่นความถี่ 
 

 

ระบบ HF/SSB จ านวน 6 ความถี ่
ระบบ VHF/FM จ านวน 38 ความถี ่
ระบบ UHF/FM จ านวน 65 คู่ความถี ่
ระบบ SHF จ านวน 5 คู่ความถี ่



ระบบสื่อสารของกรมการปกครอง 

ระบบ VHF/FM 

ระบบ UHF/FM 

 

ระบบ HF/SSB 

 LTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถยนตส์ื่อสารดาวเทียม เคลื่อนที่  

ของกรมการปกครอง 

 

  



วทิยุมือถือ 
วทิยุตดิรถยนต์  

ศาลากลางจังหวัด 

        ระบบ VHF/FM 

ที่ว่าการอ าเภอ วทิยุมือถือ 

วทิยุตดิรถยนต์  
ที่ว่าการอ าเภอ วทิยุมือถือ 

วทิยุตดิรถยนต์  



ภาพแสดงการท างานของระบบส่ือสารวิทยุเฉพาะกิจ (TRUNKED RADIO) 

             ดาวเทยีม 

คอมพวิเตอร์ โทรสาร(FAX) 
โทรศัพ

ท์ 
คอมพวิเตอร์ โทรสาร(FAX) 

Full Duplex 

MSC 
Trunk 

VHF / FM 
           TOT 

วทิยุตดิรถยนต์ Trunk 

วทิยุมือถอื Trunk 
วทิยุมือถอื VHF 

           TOT 

โทรสาร(FAX) โทรสาร(FAX) 
โทรศัพ

ท์ 
คอมพวิเตอร์ 

Full Duplex 

MSC 
Trunk 

VHF / FM 

คอมพวิเตอร์ 

วทิยุมือถอื VHF 

วทิยุมือถอื Trunk 

วงจรเช่า 





         แนวทางการพฒันาระบบส่ือสารในอนาคต 

1.ปรับปรุงระบบส่ือสารวทิยุเฉพาะกจิ (Trunked 
Radio) จากระบบ ANALOG เป็น ระบบ 
DIGITAL ซ่ึงสามารถรองรับการเพิม่จ านวน  
แม่ข่ายสถานีควบคุมปลายทาง (Remote Site 
Controller) และจ านวนการใช้งานของเคร่ือง
วทิยุลูกข่าย ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และจ านวน
ทีม่ากขึน้ 



         หน่วยงานที่ร่วมใช้งานระบบ Trunked radio 

ส านักพระราชวัง  กรมราชองครักษ์  
แผนกสื่อสาร กองงานส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
กองอ านวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (กอ.ปพส.)  
ศูนย์อ านวยการร่วม  กองบัญชาการทหารสูงสุด   
ส านักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    สภากาชาดไทย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กรมอุตุนิยมวิทยา   
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  



ผู้อ านวยการ 
กองการสื่อสาร 

ฝ่ายอ านวยการสื่อสาร 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาการ 
และสารสนเทศเพื่อความมั่นคง 

ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร 

ฝ่ายซ่อมและส่งก าลังบ ารุง
เครื่องมือสื่อสาร 

ฝ่ายบริหารความถี ่

โรงเรียนการสื่อสาร 
กรมการปกครอง 

ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง 
เขต 1-13 



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10230  โทร. 02 -2436624 



โทร. 053 112384-5 



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 3 (พิษณุโลก) 
ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งทะเลแก้ว ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก   65000 

โทร. 055-246445  055-252670 



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 4 (นครสวรรค์) 
ถ.สวรรค์วิถี  อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์   60000  

โทร. 056  881477 - 8  



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 5 (จันทบุรี) 
ถ.ชวนะอุทิศ ต.ตลาดใหม่  อ.เมือง จ.จันทบุรี   22000 

โทร. 039 327947 



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 6 (ขอนแก่น)  
ถ.มิตรภาพ  ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  40000 

โทร. 043 242055  043 246950 - 1 



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 7 (ชุมพร) 
ศูนย์ราชการเขาสามแก้ว  ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  86000 

โทร 077 504412 



โทร. 045  311298 - 9 



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 9 (สงขลา) 
ถ.สนามบิน  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 

โทร. 074 251099 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 10 (ปราจีนบุรี)  
ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง  

 จ.ปราจีนบุรี  25230 โทร. 037 482409 



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 11 (เพชรบุรี) 
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 2 อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000 

โทร. 032 410242 



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 12 (สกลนคร) 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 



ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 13 (ยะลา) 
ม.1 ถนนท่าสาป –เตาปูน ต.ท่าสาป อ.เมือง ฯ  จ.ยะลา 95000 

โทร. 073 362471 - 3 



    หนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

             

       ควบคุม ดูแล ตรวจซ่อม ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบสื่อสาร และสารสนเทศ ของ กรมการ
ปกครอง     ที่ติดตั้งประจ าที่ท าการปกครอง
จังหวัด และที่ท าการปกครองอ าเภอทุกแห่ง 
รวมทั้งต าบล หมู่บ้านชายแดน 

       



    ภารกจิการซ่อมบ ารุงระบบโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) 











    ภารกจิการดูแลระบบสือ่สาร พื้นที่พกัพงิชัว่คราว ฯ 









    ภารกจิการซ่อมบ ารุงระบบเสาอากาศวทิยุ 





 ปรับปรุงระบบเสาและสายอากาศวิทยุพรอ้มตรวจสอบสายน าสัญญาณ 
 



       การปฏิบตังิานรือ้ถอน ตดิตัง้ ปรับปรุง ระบบเสาอากาศ 

 





    ภารกจิการซ่อมบ ารุงระบบแม่ข่ายวทิยสุือ่สาร 





         
 
 
 
                                                                           

การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ ์( แม่ข่าย ) 
 



    ภารกจิการสนบัสนุนอปุกรณ์สือ่สารในสภาวะ   

เกดิภยัพบิตัิ 































โรงเรียนการสื่อสารกรมการปกครอง 







พวกเราชาวกองการสื่อสาร กรมการปกครอง  
ขอให้สัญญาว่าจะมุ่งมั่นและตั้งใจ 

อย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์
คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและประเทศชาติ 

จะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ด ี
 และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไป 




