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คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  3  ของ  12  หน้า             
1. วัตุประสงค์        1.1 เพอืใช้เป็นแนวทางในการตดิต่อสือสาร ของฐานทัพเรือสัตหีบ  และหน่วยขนึตรงฐานทัพเรือสัตหีบ        1.2 เพอืสร้างความเข้าใจในการปฏิบัต ิงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานทีเกียวข้อง        1.3 เพอืให้การดาํเนินการติดต่อสือสาร      ของสถานีสอืสารฐานท ัพเรือสัตหีบ เป็นไปอย่างมีประสทิธ ิภาพ        1.4 เพอืให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทร. ประจาํปีงบประมาณ 2559 
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        1.4 เพอืให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทร. ประจาํปีงบประมาณ 2559 และแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือด้านบริหารจัดการ พ.ศ.2559 – 2568 ให้หน่วยต่าง ๆ  ดาํเนินการจัดทาํขนัตอนการปฏิบัตงิาน (Work Flow) และคู่มือการปฏิบัตงิาน (Work Manual)



2. ผงักระบวนการทํางาน    2.1 ผงักระบวนการตดิตอ่สอืสาร หนว่ยบก
ลําดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเกยีวขอ้ง

1
Land Flow Chart บคุลากรตามหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการติดต่อสือสารด้านโทรศพัท์หรือโทรสารให้โทร.ไปทีชมุสายโทรศพัท์ได้ด้วยเครืองโทรศพัท์พืนฐาน/เครืองโทรศพัท์มือถือ

สสส.ฐท.สส. 1. อทร.5001
2. สมดุเลขหมายโทรศพัท์ของ สสท.ทร.

2
ถ้าหน่วยงานทีไมมี่สมดุเลขหมายโทรศพัท์ต้องการสอบถามเลขหมายปลายทางเพือติดต่อเองหรือให้ผู้

สสส.ฐท.สส. 1. อทร.5001
2. สมดุเลขหมายโทรศพัท์ของ สสท.ทร.

คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  4  ของ  12  หน้า             

สสส.ฐท.สส.ชมุสายโทรศพัท์73333   71601-6038 437 600038438 457

ผู้ รับบริการ
Yes

No2 ปลายทางเพือติดต่อเองหรือให้ผู้ให้บริการต่อเลขหมายปลายทางให้ก็ได้ ของ สสท.ทร.

3
ถ้าชมุสายโทรศพัท์ สสส.ฐท.สส.ขดัข้อง ให้โทร.ไปทีชมุสาย ฯ ของ รพ.สิริกิติ สสส.ฐท.สส. 1. อทร.5001

2. สมดุเลขหมายโทรศพัท์ของ สสท.ทร.

4

จดุเรมิตน้ และ สนิสดุของกระบวนการ การตดัสนิใจ

กจิกรรมและการปฏบิตังิาน

ทศิทาง/การเคลอืนไหวของงาน

จดุเชอืมตอ่ระหวา่งขนัตอน(เชน่ กรณีการเขยีนกระบวนการไม่สามารถจบไดภ้ายใน 1 หนา้)

เอกสารฉบบันเีป็นของสถานีสอืสารฐานทพัเรือสตัหีบ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซําโดยไมไ่ด้รับอนญุาต        4      

ผู้ รับบริการติดต่อหรือรับ-สง่ขา่วทางโทรสาร

ผู้ รับบริการจะสอบถามหรือให้ต่อก็ได้

หน่วยงานปลายทาง

No

กลาง รพ.สิริกิติ     069 2209038 245 700038 933 900



    2.2 ผงักระบวนการตดิตอ่สอืสาร หนว่ยเรอื
ลําดบั ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเกยีวขอ้ง

1
Marine Flow Chart หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการติดต่อเรือทีออกทะเลทงัอ่าวไทยอนัดามนั และน่านนําต่างประเทศ สามารถทําขา่วทางราชนาวีตามระเบียบการเขียนขา่วภาษาธรรมดาและขา่วลบั

สสส.ฐท.สส. 1. อทร.5001

2
นําขา่วราชนาวีสง่ทางพลนําสารให้กบั สสส.ฐท.สส.เพือทําสง่ออกทางวิทยุโทรศพัท์ยา่นความถีระยะไกลด้วยระบบ

สสส.ฐท.สส. 1. อทร.5001

คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  5  ของ  12  หน้า             

สสส.ฐท.สส.ศนูย์สือสารสถานีรับวิทยุสถานีสง่วทิยุ

สอืสารยา่น  HF 

Yes

No2 โทรศพัท์ยา่นความถีระยะไกลด้วยระบบวิทยชุายฝังของ ทร. รวมทงัขา่วอากาศและกระจายข่าว

3
ถ้า สสส.ฐท.สส.ขดัข้อง สามารถให้ สสก.สสท.ทร. สสส.สส.ทรภ.2 และ สสส.สส.ทรภ.3 ดําเนินการแทนได้โดยสง่ทางโทรศพัท์หรือโทรสารโดย สสส.ฐท.สส.เป็นหน่วยดําเนินการ

สสส.ฐท.สส. 1. อทร.5001

4

จดุเรมิตน้ และ สนิสดุของกระบวนการ การตดัสนิใจ

กจิกรรมและการปฏบิตังิาน

ทศิทาง/การเคลอืนไหวของงาน

จดุเชอืมตอ่ระหวา่งขนัตอน(เชน่ กรณีการเขยีนกระบวนการไม่สามารถจบไดภ้ายใน 1 หนา้)

เอกสารฉบบันเีป็นของสถานีสอืสารฐานทพัเรือสตัหีบ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซําโดยไมไ่ด้รับอนญุาต        5     

สอืสารยา่น  HF ด้วยระบบ ICS
No

บริการติดต่อสอืสารกบัเรือในทะเลอ่าวไทยและน่านนําต่างประเทศ

เรือในทะเล

สสก.สสท.ทร.  สสส.สส.ทรภ.2  สสส.สส.ทรภ.3



3. การจดัโครงสร้าง สถานีสือสารฐานทพัเรือสัตหีบ
สสส.ฐท.สส.

คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  6  ของ  12 หน้า             

ศนูย์สือสาร สถานีรับวิทยุ สถานีส่งวทิยุ ชมุสายโทรศพัท์

เอกสารฉบบันเีป็นของสถานีสอืสารฐานทพัเรือสตัหีบ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซําโดยไมไ่ด้รับอนญุาต        6     

วิทยเุชือมโยง สอืสารดาวเทียม



คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  7  ของ  12  หน้า             
4. ขอบเขตและความรับผิดชอบ     4.1 หน.สสส.ฐท.สส. กําหนดนโยบายตามวิสยัทศัน์ของกองทพัเรือและวิสยัทศัน์ ฐานทพัเรือสตัหีบ ทีได้รับมอบหมายในด้านการสือสารให้ดํารงอยู่ได้ตลอด 24 ขม.ด้วยความเชือถือได้ ปลอดภยั และรวดเร็ว         4.2 สสส.ฐท.สส. ให้บริการแก่ ฐท.สส.และหน่วยใกล้เคียงด้านการติดต่อสอืสารทางโทรศพัท์โดยผ่านชมุสายโทรศพัท์ของ สสส.ฐท.สส.      4.3 สสส.ฐท.สส. ให้บริการรับ-ส่งข่าวราชนาวีกบัหน่วยเรือทีอยู่ในทะเลอ่าวไทยอนัดามนั และเรือทีอยูน่่านนําต่างประเทศ ด้วยย่านความถีระยะไกลโดยผ่านระบบ

เอกสารฉบบันเีป็นของสถานีสอืสารฐานทพัเรือสตัหีบ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซําโดยไมไ่ด้รับอนญุาต        7      

อนัดามนั และเรือทีอยูน่่านนําต่างประเทศ ด้วยย่านความถีระยะไกลโดยผ่านระบบวิทยชุายฝังของกองทพัเรือ



คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  8  ของ  12  หน้า             
5. ขันตอนการปฏิบตั ิงาน     5.1 ศนูย์สอืสาร รับ-ส่งข่าวราชนาวีตามทีผู้บงัคบับญัชาและหน่วยต่าง ๆ ต้องการ ติดต่อสอืสารด้วยทงัด้านธุรการและยทุธการ     5.2 ถานีส่งวิทย ุเดนิเครืองส่งวิทย ุโดยเชือมต่อสายอากาศให้เหมาะสม  และทําการกระจาย/ข่าวอากาศตามระยะเวลาหรือตามร้องขอ      5.3 สถานีรับวิทย ุเป็น Backup ศนูย์สอืสารหรือสถานีรับวิทยโุยทะกาขดัข้อง      5.4 ชมุสายโทรศพัท์  บริการด้านโทรศพัท์ 5.5 วิทยเุชือมโยง      เป็นระบบเชือมตอ่การสือสารต่าง ๆ

เอกสารฉบบันเีป็นของสถานีสอืสารฐานทพัเรือสตัหีบ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซําโดยไมไ่ด้รับอนญุาต        8     

 วิทยเุชือมโยง      เป็นระบบเชือมตอ่การสือสารต่าง ๆ      5.6 สอืสารดาวเทียม เป็นระบบเชือมต่อการสือสารต่าง ๆ



คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  9  ของ  12  หน้า             
6. เอกสารทเีกียวข้อง     6.1     6.2      6.3       6.4  6.5       6.6 

เอกสารฉบบันเีป็นของสถานีสอืสารฐานทพัเรือสตัหีบ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซําโดยไมไ่ด้รับอนญุาต        9     



คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  10  ของ  12  หน้า             
7. การเก็บ การทาํลาย     7.1     7.2      7.3       7.4  7.5       7.6 

เอกสารฉบบันเีป็นของสถานีสอืสารฐานทพัเรือสตัหีบ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซําโดยไมไ่ด้รับอนญุาต      10     



คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  11  ของ  12  หน้า             
8. ระบบการติดตามและประเมินผล     8.1     8.2      8.3       8.4  8.5       8.6 

เอกสารฉบบันเีป็นของสถานีสอืสารฐานทพัเรือสตัหีบ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซําโดยไมไ่ด้รับอนญุาต      11     



คู่มือการปฏิบตังิาน
การตดิต่อสอืสาร

เรืองกระบวนการตดิต่อสือสารเอกสารเลขที                          แก้ไขครังท ี     ฉบับที                               วันทีบงัคับใช้                          หน้า  12  ของ  12  หน้า             
9. ภาคผนวก     9.1     9.2      9.3       9.4  9.5       9.6 
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