การติดตอสือ่ สาร
ความสําคัญและความหมายของการติดตอสื่อสาร
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรหรือหนวยงานใด ๆ ก็ตามจะตองอาศัยการติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน โดยมีจุดประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล ความรู ความคิด อันกอใหเกิดความเขาใจอันดี
ระหวางกัน ดังนั้นงานดานการติดตอสื่อสารจึงเปนหัวใจสําคัญบุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่จําเปนจะตอง
มีความสามารถในการสื่อสารกับ ผูอื่นไดอยางดี ไมวาจะเปนการพูด การฟ ง การเขียน การอาน ตลอดจนมี
ความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสารชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
นอกจากนี้ การติ ด ต อ สื่ อ สาร (Communication) ยั งช ว ยให ก ารดํ าเนิ น กิ จ กรรมต าง ๆ ของ
หนวยงานเปนไปอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว กอใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ฉะนั้น งาน
ดานการติดตอสื่อสารจึงเปนกระบวนการที่ใชสงเรื่องราวขาวสาร ขอความ เรื่องและภาพ ไปมาระหวางกันทั้ง
ภายในหนวยงาน (Internal Communication) และภายนอกหนวยงาน (External Communication)
สรุป การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสงขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยัง
บุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพื่ อให เขาใจความหมายของข อมูล ขาวสารที่ ผูสงสงไป และเกิดความเข าใจอัน ดี
ระหวางกัน ซึ่งการสงขาวสารอาจอยูในรูปของการสื่อสารดวยวาจา ลายลักษณอักษร การใชกิริยาทาทางอยาง
หนึ่งอยางใดก็ได โดยอาศัยชองทางในการติดตอสื่อสาร

ประเภทของการติดตอสื่อสาร

1. การติ ด ต อ สื่ อ สารภายใน (Internal Communication) มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ ห บุ ค ลากรภายใน
หนวยงานไดทราบขาวคราว ความเคลื่อนไหวตาง ๆ เพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่กําหนดขึ้น ทําได 2 วิธี
คือ
1.1 การติดตอดวยวาจาหรือคําพูด มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเงิน ใหความรูสึกเปนกันเอง
สังเกตความจริงใจได และไดขอมูลยอนกลับทันที
1.2 การติดตอดวยลายลักษณอักษร เปนทางการและมีหลักฐานชัดเจน สามารถอานทวนความ
ไดทุกเวลาหรือสถานที่
การติดตอสื่อสารภายใน สามารถแบงได 3 ลักษณะ คือ
1) การติดตอสื่อสารในระดับเดียวกัน ไมเปนพิธีการ งายแกการเขาใจ
2) การติดตอสื่อสารจากเบื้องบนสูเบื้องลาง เปนพิธีการ และมักเปนการสื่อสารทางเดียว
3) การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบน เปนพิธีการเชนเดียวกันการสื่อสารจากบนสูลาง
2. การติดตอสื่อสารภายนอก (External Communication) คือ การติดตอสื่อสารระหวาง
สํานักงานกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอกสํานักงาน ลักษณะของการติดตอสื่อสารภายนอกไดแก
2.1 การตอนรับ
2.2 การนัดหมาย
2.3 จดหมายออก และจดหมายเขา
2.4 โทรศัพท โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส
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2.6 การใชบริการบริษัทไปรษณียไทย
2.7 การใชบริการสื่อมวลชนตาง ๆ
2.8 สิ่งตีพิมพของบริษัท
2.9 คําปราศรัย
2.10 ขอความโฆษณา
รูปแบบของการติดตอสื่อสาร
หนวยงานขนาดเล็กมักจะใชรูปแบบการติดตอสื่อสารทางเสียงหรือคําพูด สวนหนวยงานขนาดใหญมัก
ใชรูปแบบการติดตอสื่อสารไดครบทุกดาน ซึ่งอาจแบงรูปแบบการติดตอสื่อสารในหนวยงานได 4 ชนิด คือ
1. เสียงหรือคําพูด นิยมใชโทรศัพทในการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะระบบโทรศัพทตอบรับ จะชวย
ลดตนทุนพนักงานในการรับโทรศัพท และเกิดความรวดเร็วในการใหบริการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องบันทึกเทปที่
ใชบันทึกคําพูดสั่งการของผูบังคับบัญชาอีกดวย
2. คํา เปนรูปแบบการติดตอสื่อสารดวยลายลักษณอักษรหรือการเขียนนั่นเอง
3. ภาพ เปนรูปแบบการติดตอสื่อสารที่ถายทอดในรูปแบบไรคํา ไรเสียง และไรตัวเลข แตเปนการ
สื่อสารดวยภาพ หรือสัญลักษณตาง ๆ
4. ขอมูล เป นรูปแบบการติดตอสื่อสารที่ใชเครื่องคอมพิ วเตอรเป นชองทางในการติดตอระหวาง
กั น ถ า เป น การติ ด ต อ สื่ อ สารภายในหน ว ยงานเดี ย วกั น เรีย กวา ระบบอิ น ทราเน็ ต (Intranet) ถา เป น การ
ติดตอสื่อสารภายนอกหนวยงานไปยังเครือขายทั่วโลก เรียกวา ระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
หลักเกณฑในการติดตอสื่อสารดวยคําหรือการเขียนเปนลายลักษณอักษรมีหลักในการเขียนที่เรียกวา
7 C's ดังนี้
1. มีความชัดเจน (Clarity)
2. มีความสมบูรณ (Completeness)
3. มีความรัดกุมและเขาใจงาย (Conciseness)
4. ระลึกถึงผูอาน (Consideration)
5. มีความสุภาพ (Courtesy)
6. มีความถูกตอง (Correct)
7. ขอเท็จจริง (Concreteness)
หลักเกณฑการติดตอสื่อสารดวยเสียงหรือการพูด
หลักเกณฑการพูดที่ดี
1. ผูพูดควรสรางบรรยากาศในการพูด โดยยกตัวอยางประกอบการพูด เพื่อสรางความสนใจ
2. หลีกเลี่ยงการถอมตัวจนมากเกินไป หรือตําหนิผูฟง สถานที่ หรือกลาวถึงบุคคลอื่น
3. ไมควรแสดงอารมณโกรธ หรือไมพอใจผูฟงโดยเด็ดขาด
4. ใชภาษางาย ๆ แตสุภาพ
5. ควรมีอารมณขันขณะพูด
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1. ขณะฟงตองฟงอยางตั้งใจ จับประเด็นเนื้อหาสําคัญใหได
2. ตองรูจักสังเกตอากัปกิริยาทาทาง ความรูสึกและอารมณของผูพูด
ดั ง นั้ น ในการติ ด ต อ สื่ อ สารด ว ยเสี ย งหรื อ คํ า พู ด นั้ น ทั้ งผู พู ด และผู ฟ งจะต อ งให ค วามร ว มมื อ กั น
ทั้งสองฝาย กลาวคือจะตองเปนทั้งผูพูดและผูฟงที่ดี
การใชโทรศัพทในการติดตอสื่อสาร
เทคนิคและอัธยาศัยพื้นฐานในการใชโทรศัพท
1. การรับโทรศัพท (Answering calls) ในการรับโทรศัพททุกครั้งพึงปฏิบัติดังนี้
1.1 รีบรับทันที
1.2 กลาวคําทักทาย “สวัสดีคะ/ครับ
1.3 พูดดวยเสียงแสดงน้ําใจ บอกชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท
1.4 เสนอความชวยเหลือทันที “จะใหดิฉัน / ผม ชวยอะไรไดบางคะ/ครับ”
1.5 เตรียมจดบันทึกดวยทุกครั้ง
1.6 ถามตอบอยางสมเหตุสมผล
1.7 ทวนเรื่องราวที่เปนสาระสําคัญดวยทุกครั้ง เชน หมายเลขโทรศัพทที่ฝาก
1.8 แสดงความขอบคุณดวยทุกครั้ง
1.9 กลาวคําอําลากอนวางหู “สวัสดีคะ/ครับ”
2. การเรียกโทรศัพท (Make calls) ในการเรียกโทรศัพททุกครั้งพึงปฏิบัติดังนี้
2.1 ใหแนใจวา มีหมายเลขที่ตองการเรียกพรอมอยูแลว
2.2 มีกระดาษ ดินสอ หรือปากกา พรอมที่จะบันทึก
2.3 ยกหูโทรศัพทดวยมือขางที่ไมใชบันทึก
2.4 กดหมายเลขที่ตองการ
2.5 ทักทาย
2.6 แนะนําตัวทาน
2.7 ขอทราบชื่อและสถานที่ของอีกฝายหนึ่ง
2.8 แจงเหตุผลในการเรียกมา
2.9 จดบันทึก
2.10 ขอบคุณ กลาวคําอําลา และวางหูโทรศัพท
ขอควรระวังในการใชโทรศัพท
๑. อยาใชคําวา “Hello” เมื่อรับ หรือ เรียก เนื่ องจากคําวา “hello” มักจะทําให ผูรับ สับ สน
ไมสรางความหมายใด ๆ ในการเริ่มตนทางโทรศัพท และบางครั้งทําใหเสียอารมณ และความรูสึกไดดวย
๒. ใช “Hello” ไดในกรณีที่จะเริ่มสนทนาตอ หลังจากตองหยุดการสนทนาชั่วคราว หรือในกรณี
ที่อยากทราบวาผูพูดอีกฝายหนึ่งยังติดตามการสนทนาอยูหรือไม
๓. ไมดัดเสียงหรือใชศัพทแสลง หรือการพูดลอเลนกับอีกฝายหนึ่งในขณะพูดเรื่องงาน
๔. ไมควรใชคําวา จะ จา นะฮะ กับบุคคลที่ไมใชญาติ หรือเพื่อนสนิท
๕. ไม พู ดต อเนื่ องอยูแตฝ ายเดีย วโดยไม ป ลอยใหอีกฝายหนึ่งพู ด หรือพู ดขัดจังหวะในขณะที่
อีกฝายหนึ่งกําลังพูดอยู
๖. ไมหยุดไปคุยกับคนอื่นในขณะกําลังพูดโทรศัพท
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๘. อยารีบรอนในการพูดโทรศัพท
๙. อยาหายใจแรง ๆ เพราะเสียงหายใจจะเหมือนเสียงถอนใจ ทําใหผูฟงเขาใจผิดได
คุณสมบัติที่ดีในการพูดโทรศัพทของผูใหบริการ ควรมีดังนี้
๑. ไมโกรธเมื่อมีผูโทรศัพทมาผิด
๒. อดทนกับผูที่พูดจาวกวนไมรูเรื่อง หรือพูดตอความยาวสาวความยืด ควรใชวิธีตัดบทให
นุมนวล ไมกระแทกเสียงเมื่อพูดไมเขาใจกัน และไมกระแทกหูโทรศัพทหรือวางลงโดยแรงเมื่อไมพอใจ
๓. อยาอารมณเสียเมื่อมีงานลนมือ แลวไประบายออกขณะพูดโทรศัพท
๔. ตั้งใจไวใหมั่นคง จะไมตอวาหรือโกรธผูโทรศัพทมารบกวนแมจะมีงานมากก็ตาม
๕. แมวาจะมีงานลนมือ หรือกําลังยุงในขณะรับโทรศัพท ตองไมแสดงใหผูทีโทรศัพทมารูวาเรา
กําลังยุงอยูไมมีเวลามากสําหรับเขา
๖. ยิ้มเสมอเวลาพูดโทรศัพทจะทําใหน้ําเสียงเปนกันเอง และนุมนวลไพเราะ
๗. หากอารมณหงุดหงิด ตองพยายามขมสติคิดแตสิ่งดี ๆ เสียกอนที่จะรับโทรศัพท
ทักษะพื้นฐานนําไปสูความประทับใจ การติดตอทางโทรศัพทจําเปนตองอาศัยทักษะบางประการ
เพื่อชวยใหเกิดบรรยากาศอันดี ไดแก
1. น้ําเสียง (tone of voice)
2. ความจริงใจ ความอุนใจ (sincerity, warmth)
3. ความชัดเจนในถอยคํา (clarity of speech)
4. ความสมเหตุสมผล (logical presentation)
การสื่อสารที่ดี ที่ใชภาษาดอกไมมี 7 ประการดังนี้
1. พูดใหชัดเจน (clear)
2. พูดใหไดใจความถูกตอง (correct)
3. พูดใหสั้น (concise)
4. พิจารณาวาผูอื่นทําตามไดหรือไม (consider)
5. สุภาพ (courteous)
6. พยายามใหผูอื่นเขาใจเราใหได (concrete)
7. ขอความตองสมบูรณ ครบถวน (complete)
การใชวิทยุในการติดตอสื่อสาร
หลักการใชวิทยุสื่อสาร
1. กอนจะใชวิทยุใหสํารวจวาวิทยุของทานอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานหรือไม
2. ควรใชวิทยุใหหางจากปากประมาณ 1 ฝามือ (บางคนใชวิทยุหางจนสุดชวงแขนทําใหเสียงที่
ออกไปเบามากทั้งที่สัญญาณคลื่นสงออกไปเต็ม และบางคนพูดวิทยุใกลปากมากเกินไป จนไดยินเสียงหายใจดัง
ออกอากาศ บางคนพูดกอนกดคียและปลอยคียกอนจบ ขอความจึงไมสมบูรณ บางคนปลอยคียชา ทําให คู
สถานีไมสามารถตอบไดทันทีทําใหเสียเวลา)
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ที่สุดและอยูในแนวดิ่ง
4. ควรใช วิ ท ยุ ในที่ โล งแจงให ห างจากอาคาร ต น ไม และสิ่ งกี ดขางอื่น ๆ อยางน อ ย 5 เมตร
โดยเฉพาะอาคารและสิ่งกีดขวางนั้นมีโลหะและมีโครงเหล็กเปนการกอสรางควรอยูบนเนินหรือที่สูงที่สุดเทาที่
จะทําไดอยูในหุบเขาหรือซอกตึก ไมอยูใตสายไฟแรงสูง หรือสายโทรศัพทภายในรัศมี 10 เมตร
ความปลอดภัยในการใชวิทยุสื่อสาร
เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใชเครื่องวิทยุสื่อสาร คือ
1. ควรอานขอมูลจากคูมือการใชงานกอนจะเริ่มใชวิทยุสื่อสาร
2. ในการสงสัญญาณ ( พูด ) ตองการปุม PTT ในการรับสัญญาณ ( ฟง ) ตองปลอยปุม PTT
ออกมา
3. ในขณะที่ใชวิทยุสื่อสาร ควรถือวิทยุสื่อสารในแนวตั้ง โดยใหไมโครโฟนอยูหางจากริมฝปาก
ประมาณ 1 – 2 นิ้ว
4. ในการสงสัญญาณ ใหกดปุม PTT คางไวประมาณ 0.5 วินาที แลวคอยทําการสงสัญญาณ
ขอปฏิบัติและมารยาทในการใชวิทยุสื่อสาร
1. ใชขอความสั้น ๆ กะทัดรัดไดใจความ ไมใชขอความเกินความจําเปน และไมควรเปลี่ยนแปลง
โคด ว. ไปลักษณะเชิงพูดเลน
2. ตองใชภาษาราชการหรือภาษาไทยกลางเทานั้น ไมใชภาษาทองถิ่นถึงแมคูสถานี (ผูที่เรากําลัง
ติดตอทางวิทยุดวย) จะเปนคนทองถิ่นเดียวกัน เพราะผูฟงอื่นไมเขาใจไดทั้งหมดเปนการแบงพรรคแบงพวก
แบงเชื้อชาติ เปนทางใหเกิดความแตกแยกสามัคคี
3. ตองใชเฉพาะความถี่ที่หนวยงานของตนไดรับอนุญาตเทานั้น เพราะการออกนอกความถี่อาจ
ไปรบกวนความถี่ตางขายงาน ทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานอื่น ๆ ได
4. ตองขออนุ ญ าตสถานี ควบคุมขายกอนเมื่อจะติดตอสื่อสารกัน โดยตรง การติดตอโดยตรง
ระหวางลูกขาย ตองแจงแมขายทราบ ไมสมควรเรียกเขาตางขายงานดวยตนเอง (ยกเวนกรณีฉุกเฉินรอไมได)
เพราะนามเรียกขานอาจซ้ํากับลูกขายนั้น
5. ตองไมใชชองสื่อสารในขณะที่ยังมีการรับ สงขาวสารกันอยู ไมควรเรียกแทรกเขาไปในขณะที่
การรับสงขาวสารในความถี่นั้น ยังไมเสร็จสิ้น เพราะอาจทําใหเสียหายตอทางราชการ (ยกเวนการแจงเหตุซึ่ง
สามารถกระทําไดทันทีจะไดกลาวถึงในชวงตอไป) กอนที่จะติดตอทางวิทยุใหยกขึ้นมาแนบหูฟงดูกอนวาคลื่น
ความถี่ของคูสถานีที่เราตองติดตอนั้นวางหรือไม
6. ต อ งไม ส งเสี ย งเพลง เสี ย งดนตรี หรื อ รายการโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ หรื อ เสี ย งแปลก
ประหลาดออกอากาศ หรือชอบทําคียคางบอย ๆ เปนประจํา คงเปนการจงใจใหคางเปนแน ๆ การประชาพันธ
บนความถี่ทําไดเฉพาะสถานีควบคุมขาย และโดยพนักงานวิทยุที่ปฏิบัติหนาที่เทานั้น

-6ขั้นตอนการติดตอสื่อสาร
1. การติดตอสื่อสารโดยทั่วไปเรียกศูนยฯ ที่สังกัด
- การเรียกขาน / การตอบ
- ใชนามเรียกขานที่กําหนด
2. แจงขอความ / วัตถุประสงค / ความตองการ
- สั้น กะทัดรัดชัดเจน ไดใจความ
- ใชประมวลสัญญาณ ว. ที่กําหนด
3. จบขอความลงทายคําวา เปลี่ยน
การรับ / แจงเหตุฉุกเฉิน
1. เมื่ อ พบเหตุ ห รื อ ต อ งการความช ว ยเหลื อ ให แ จ งศู น ย ฯ ที่ สั งกั ด หรื อ สั ญ ญาณ ที่ ส ามารถ
ติดตอสื่อสารได
2. เตรียมรายละเอียด (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไรอยางไร) ของเหตุเพื่อจะไดแจงไดทันที
3. เมื่อแจงเหตุแลวควรเปดเครื่องรับ – สงวิทยุใหพรอมไวเพื่อจะไดฟงการติดตอประสานงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
4. เมื่อแจงเหตุแลวควรรายงานผลคืบหนาในการประสานงานเปนระยะ
5. เมื่อมีผูแจงเหตุแลวไมควรสอดแทรกเขาไป ควรฟงอยางสงบเพื่อมิใหเกิดการรบกวนและความ
สับสน
มารยาทและขอหามการใชวิทยุสื่อสาร
1. ไมติดตอกับสถานีที่ใชนามเรียกขานไมถูกตอง
2. ไมสงขาวสารที่เกี่ยวกับขาวทางธุรกิจการคา
3. ไมใชถอยคําที่ไมสุภาพ หรือหยาบคายในการติดตอสื่อสาร
4. ไมแสดงอารมณโกรธในการติดตอสื่อสาร
5. หามการรับสงขาวสารอันมีเนื้อหาละเมิดตอกฎหมายบานเมือง
6. ไมสงเสียงดนตรีรายการบันเทิงและการโฆษณาทุกประเภท
7. ใหโอกาสสถานีที่มีขาวสําคัญ เรงดวน ขาวฉุกเฉิน สงขาวกอน
8. ยินยอมใหผูอื่นใช,เครื่องวิทยุคมนาคม
9. หามติดตอสื่อสารในขณะมึนเมาสุราหรือควบคุมสติไมได
10. ในกรณีที่มีเรื่องเรงดวนตองการสงแทรกหรือขัดจังหวะการสงขาวควรรอจังหวะที่คูสถานี
จบขอความที่สําคัญกอนแลวจึงสง
การใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม
เครื่องรับ – สงวิทยุคมนาคม
1. การใชเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือไมควรอยูใตสายไฟฟาแรงสูง ตนไมใหญสะพานเหล็ก หรือ
สิ่งกําบังอยางอื่นที่เปนอุปสรรคในการใชความถี่วิทยุ

-72. ก อ นใช เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม ให ต รวจดู ว า สายอากาศ หรื อ สายนํ าสั ญ ญาณต อ เข า กั บ ขั้ ว
สายอากาศเรียบรอยหรือไม
3. ขณะสงออกอากาศไมควรเพิ่มหรือลดกําลังสง (HI – LOW)
4. ในการสงขอความ หรือพูดแตละครั้งอยากดสวิทซ (PTT) ไมควรสงนานเกินไป (เกินกวา 30
วินาที)
แบตเตอรี่
1. แบตเตอรี่ใหมใหทําการประจุกระแสไฟฟ าครั้งแรกนานประมาณ 16 ชั่วโมง กอนการนําไป
ใชงาน ใหนําแบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุแบตเตอรี่จนกวาแบตเตอรี่จะเย็น จึงจะนําแบตเตอรี่ไปใชงานได
2. แบตเตอรี่ (NICKEL CADMIUM) ตองใชงานใหหมดกระแสไฟฟาจึงจะนําไปประจุกระแสไฟฟา
ได
3. การประจุ ก ระแสไฟฟ า หลั งจากกระแสไฟฟ า ตามข อ 2 หมดแล ว ให นํ า ไปทํ า การประจุ
กระแสไฟฟาใหมตามระยะเวลาใชงานแบตเตอรี่
4. ไมควรชารจแลวเก็บทิ้งไวโดยไมใชงานเปนเวลานานๆอาจทําให แบตเตอรี่ชํารุดได
5. ถาแบตเตอรี่ใชงานไมหมดกระแสไฟฟา ไมควรทําการประจุกระแสไฟฟาเนื่องจากจะทําให
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกวากําหนด (NICKEL CADMIUM)
6. ถาแบตเตอรี่สกปรกทั้งที่ตัวเครื่องรับ – สงและขั้วแบตเตอรี่ใหทําความสะอาดโดยใชยางลบ
สําหรับลบหมึกทําความสะอาด
7. หากไมใชเครื่องวิทยุเปนเวลานานหลายวันควรถอดแบตเตอรี่แยกจากตัวเครื่องเก็บไวหางกัน
เพราะไอระเหยของสารเคมีในแบตเตอรี่จะเขาไปทําลายแผงวงจรภายในเครื่องได
สายอากาศ
1. ความยาวของสายอากาศจะตองสัมพันธกับความถี่วิทยุที่ใชงาน
2. สายอากาศชนิดชักตองชักสายอากาศใหสุดในขณะใชงานและเก็บทีละทอน
3. อย าจั บ สายอากาศในขณะที่วิท ยุ สื่อสารอยู ระหวางการใชงาน เพราะการจับ สายอากาศ
มีผ ลกระทบต อคุ ณ ภาพของสายอากาศและอาจเปน สาเหตุให วิ ทยุคมนาคมทํ างานที่ ระดั บ พลังงานสู งกว า
ที่จําเปนได
การพกพาเครื่องวิทยุ
1. วิทยุสื่อสารใหใชไดเฉพาะพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
2. การพกพาเครื่องวิ ทยุช นิดมื อถือตองนํ าใบอนุญ าตติดตัว ไปดวย หรือถายสําเนาและมีการ
รับรองสําเนาดวย
3. การพกพาเครื่องวิทยุเขาไปในสถานที่ตางๆควรพิจารณาถึงสภาพของสถานที่ดวยวาควรปฏิบัติ
อยางไรเชน ในหองประชุมในรานอาหาร ถาจําเปนควรใชหูฟง
4. ขณะพกพาวิทยุควรแตงกายใหเรียบรอยและมิดชิดโดยสุภาพ
5. ในกรณีที่มีเจาหนาที่ขอตรวจสอบ ควรใหความรวมมือโดยสุภาพ

