
 

 

โค้ด วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในหน่วยงานราชการและที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้ 
 

 ว.0 ขอทราบค าสัง่ ค าสัง่  ว.23 ผ่าน...(สถานที่)   ว.59 เปลี่ยนทิศทาง 

 ว.00 รอก่อน ให้คอยก่อน  ว.24 เวลา    ว.60 ญาติ เพ่ือน 

 ว.01 ท่ีทางาน ท่ีโรงเรียน   ว.25 ไปยงั...(สถานท่ี)   ว.61 ขอบคณุ สวสัดี 

 ว.02 ท่ีบ้าน    ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยใุห้น้อย  ว.62 สิ่งของ  

 ว.1 จดุท่ีกาลงัออกอากาศ  ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์   ว.63 บ้านพกั 

 ว.2 ได้ยินหรือไม/่ได้ยินแล้ว  ว.28 ประชมุ    ว.64 ธุระสว่นตวั 

 ว.3 ทวนข้อความ   ว.29 ธุระ    ว.65 ภรรยามาพบ 

 ว.4 ปฏิบตัิหน้าท่ี ดาเนินการ  ว.30 จ านวน คน สิง่ของ   ว.66 ขอพบเร่ืองราชการ 

 ว.5 ราชการลบั   ว.31 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถ่ี 1  ว.67 ขอพบเร่ืองสว่นตวั 

 ว.6 ขอติดตอ่    ว.32 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถ่ี 2  ว.68 แจ้งความ 

 ว.7 ขอความช่วยเหลือ   ว.33 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถ่ี 3  ว.69 ระมดัระวงั 

 ว.8 ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ  ว.34 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถ่ี 4  ว.70 ถงึแก่กรรม 

 ว.9 เหตฉุกุเฉิน   ว.35 ให้เตรียมพร้อมเพ่ือปฏิบตัิการ ว.71 พกัผ่อน 

 ว.10 อยูป่ระจ าท่ี ติดตอ่ทาง ว.ได้  ว.36 ให้เตรียมพร้อมเตม็อตัรา  ว.73 ด้วยความปรารถนาดี 

 ว.11 หยดุพกั ติดตอ่ทาง ว. ได้  ว.37 ให้เตรียมพร้อมคร่ึงอตัรา  ว.78 คลื่นอ่ืนมาแทรก 

 ว.12 หยดุพกั ติดตอ่ทาง ว.ไมไ่ด้  ว.38 ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3  ว.81 ติดธุระ 

 ว.13 ติดต่อทางโทรศพัท์   ว.39 การจราจรติดขดั   ว.88 รักและจมุพิต  

 ว.14 เลิกงาน ปิดสถานี   ว.40 อบุตัิเหตจุากรถ   ว.99 อยา่งยุง่เก่ียว 

 ว.15 พบ    ว.41 สญัญาณไฟจราจรเสีย  ว.100 ขอโทษ 

 ว.16 ทดสอบสญัญาณวิทย ุ  ว.42 การเดินทางเป็นขบวน  ว.600 แฟน 

 ว.16-1 จบัใจความไมไ่ด้   ว.43 จดุตรวจสอบยานพาหนะ  ว.601 เคร่ืองวิทยรัุบ-สง่ 

 ว.16-2 ไมช่ดัเจน แต่พอฟังได้  ว.44 โทรสาร    ว.602 สายอากาศวิทยรัุบ-สง่ 

 ว.16-3 ชดัเจนพอใช้   ว.45 เหตกุารปกติ   ว.603 รถยนต์ 

 ว.16-4 ชดัเจนดี    ว.50 รับประทานอาหาร   ว.604 โทรทศัน์ บนัเทิง 

 ว.16-5 ชดัเจนดีมาก   ว.51 ป่วย    ว.605 รับประทานอาหาร 

 ว.17 มีอนัตราย   ว.52 ยกเลิก    ว.606 ไมถ่กูต้อง (โกหก) 

 ว.18 รถเสีย    ว.53 อยูร้่านอาหาร   ว.607 ท าธุระสว่นตวั(เข้าห้องน้า) 

 ว.19 ถกูโจมตี สถานีถกูปิด  ว.54 อยูโ่รงแรม   ว.608 ถกูรบกวน (บคุคล) 

 ว.20 จบักมุ    ว.55 ผกก. มาตรวจ   ว.609 ถกูรบกวน (อากาศ) 

 ว.21 ออกเดินทางจาก...(สถานที่)  ว.56 เพ่ือนมา       

 ว.22 ถงึ...(สถานที่)   ว.57 กาลงัโดยสารทางเรือ 



 

 

รหสัแจ้งเหตทุัว่ไป 

 

 เหต ุ100  มีเหตปุระทษุร้ายต่อทรัพย์สิน 

 เหต ุ111  ลกัทรัพย์ 

 เหต ุ121  วิ่งราวทรัพย์ 

 เหต ุ131  ชิงทรัพย์ 

 เหต ุ141  ปล้นทรัยพ์ 

 เหต ุ151  มีผตู้องสงสยัในยานพาหนะ 

 เหต ุ161  มีสตัว์เข้าบ้าน 

 เหต ุ200  มีเหตปุระทษุร้ายต่อร่างกาย 

 เหต ุ211  ทาร้ายร่างกาย ไมไ่ด้รับบาดเจ็บ 

 เหต ุ221  ทาร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ 

 เหต ุ231  ทาร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหสั 

 เหต ุ241  ฆ่าคนตาย 

 เหต ุ300  การพนนั 

 เหต ุ510  วตัถตุ้องสงสยัเก่ียวกบัระเบิด 

 เหต ุ511  ได้เกิดระเบิดขึน้แล้ว 

 เหต ุ512  วตัถรุะเบิดตรวจสอบแล้วไมร่ะเบิด 

 

 

รหสัแจ้งนกัเรียนวิวาท 
 

 เหต ุ600  นกัเรียนทะเลาะวิวาท  

 เหต ุ601  นกัเรียนรวมกลุม่ สอ่วา่จะก่อเหต ุ

 เหต ุ602  นกัเรียนก่อเหตหุลบหนีไปแล้ว 

 เหต ุ603  นกัเรียนยกพวกทาร้ายกนั 

 เหต ุ604  นกัเรียนยกพวกทาร้ายกนัถงึตาย 

 เหต ุ605  นกัเรียนยกพวกทาร้ายกนั มีระเบิด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รหสัแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

  

 เหต ุ501  การบริการน้า, ยกรถ, ตดัต้นไม้ 

 เหต ุ502  ขนสง่ผู้ ป่วย 

 เหต ุ503  สาธารณภยั ทางบก น้า อากาศ 

 เหต ุ201  เพลิงไหม้หญ้า 

 เหต ุ202  ไฟฟา้ลดัวงจร 

 เหต ุ203  เพลิงไหม้ยานพาหนะ 

 เหต ุ204  เพลิงไหม้ชมุชน, ตกึแถว, บ้านเรือน 

 เหต ุ205  เพลิงไหม้อาคารเก็บเชือ้เพลงิ, สารเคมี 

 เหต ุ206  เพลิงไหม้อาคารสงู, อาคารขนาดใหญ่ 

 

 

 

โค้ด Q ท่ีนกัวทิยสุมคัรเลน่ใช้ในการสื่อสาร 
 

  QRD เดินทางจาก...ไปยงั...    QRX พกัการติดตอ่จนถงึเวลา... 

  QRK ความชดัเจน (1-5)     QRZ ใครเรียกข้าพเจ้า  

  QRL ยุง่, มีธุระ      QSA ความแรงสญัญาณ (1-5) (S1-9) 

  QRM คลื่นรบกวน-มนษุย์ (1-5)    QSB สญัญาณจางหาย 

  QRN คลื่นรบกวน-ธรรมชาติ (1-5)    QSL ยืนยนัวา่รับความได้ถกูต้อง 

  QRO เพิ่มกาลงัสง่     QSO การสนทนาทางวิทย ุ

  QRP ลดกาลงัสง่     QSP ถ่ายทอดข้อความ 

  QRT ปิดสถานี      QSY เปลี่ยนความถ่ี 

  QRU หมดข้อความ     QTH จดุท่ีออกอากาศ 

  QRV พร้อมท่ีจะรับข้อความ    QTR ขอเทียบเวลา 

  CQ ทกุคนใสความถ่ีโปรดทราบ    YL สภุาพสตรี 

  73 สง่ความปรารถนาดี (ทัว่ไป)    OM สภุาพบรุุษ เพ่ือนสนิท 

  88 สง่ความปรารถนาดี (เพศตรงข้าม)   XYL ภรรยาของนกัวิทย ุ (สนิทกนัมากเท่านัน้) 

  Roger รับค าสัง่ พร้อมปฏิบตัิตาม    Standby ยงัเปิดวิทยฟัุงอยู่ 

  Standing by พร้อมรับข่าวสารและคาสัง่ในทนัที  Clear สิน้สดุภารกิจ เลิกใช้ความถ่ีแล้ว 

 

 

 


