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ระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดให้หน่วยงานต้องจัดทําประกาศหรือระเบียบควบคุมการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประกาศนี้ และเพื่อให้การสื่อสาร
กรมการปกครอง มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าวข้างต้น กรมการปกครองจึงกําหนดระเบียบ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง ในส่วนที่
กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑
หรือเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
(SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ
“การสื่อสาร” หมายความว่า การติด ต่อสื่อสารโดยวิทยุคมนาคมแบบสัง เคราะห์ค วามถี่
(SYNTHESIZER)
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานภายในกรมการปกครอง ได้แก่ วิทยาลัยการปกครอง
สํานักหรือกอง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าสํานักหรือกองที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามคําสั่งกรมการปกครอง
ว่าด้วยการแบ่งงานภายในกรมการปกครอง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายรวมถึงองค์กรที่ตราขึ้นโดย
พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา
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“ภาคเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคเอกชนที่มีสภาพเป็น นิติบุคคล
และให้หมายความรวมถึงประชาชน
“การขอร่วมข่าย” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ ที่มีความประสงค์ร่ว มใช้คลื่น ความถี่
ของกรมการปกครองไปใช้งานในภารกิจด้านการติดต่อประสานงานกับกรมการปกครองหรือประสานงาน
ภายในหน่วยงานของรัฐ
“การขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง” หมายถึง หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน
ที่มีความประสงค์ขอใช้คลื่นความถี่ร่วมกับกรมการปกครอง ในการติดต่อรับ - ส่งข้อมูลข่าวสาร โดยวิทยุคมนาคม
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แล้ว
“พนักงานวิทยุ” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้าง หรือสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคม ให้ปฏิบัติหน้าที่
ประจําสถานีวิทยุคมนาคม
“สถานีวิทยุคมนาคม” หมายความว่า ศูนย์บัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง ศูนย์สื่อสาร
กรมการปกครองเขต สถานีวิท ยุคมนาคมจังหวัด สถานีวิ ทยุคมนาคมอํ าเภอ สถานีวิทยุค มนาคม
กิ่งอําเภอ สถานีวิทยุตําบล สถานีวิทยุคมนาคมหมู่บ้าน สถานีวิทยุคมนาคมที่จัดตั้งขึ้นชั่วคราว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการสื่อสารกรมการปกครอง
“จังหวัด” หมายความว่า ที่ทําการปกครองจังหวัด
“อําเภอ” หมายความว่า ที่ทําการปกครองอําเภอหรือที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการปกครอง
ข้อ ๖ โครงข่ายการสื่อสารกรมการปกครอง ประกอบด้วย
(๑) ระบบสื่อสารพื้นฐาน ได้แก่ โทรศัพท์พื้นฐานประจําที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่
(๒) ระบบสื่อสารหลัก ได้แก่ ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (TRUNKED RADIO) ระบบโทรศัพท์
ภายในกรมการปกครอง
(๓) ระบบสื่อสารรอง ได้แก่ ระบบวิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM
(๔) ระบบสื่อสารสํารอง ได้แก่ ระบบวิทยุคมนาคมย่านความถี่ HF/SSB ระบบเชื่อมโยงโครงข่าย
การสื่อสารย่านความถี่ SHF และการสื่อสารผ่านดาวเทียม
การจัดประเภทการสื่อสารอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๗ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
รวมถึงกําหนดวิธีการปฏิบัติด้านการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารการสือ่ สารกรมการปกครอง
ข้อ ๘ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารการสื่ อ สารกรมการปกครอง ประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี
หรือ รองอธิบ ดี ที่ไ ด้รั บมอบหมายเป็น ประธานกรรมการ หั ว หน้า ผู้ต รวจราชการกรมการปกครอง
อธิการวิทยาลัยการปกครอง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน ผู้อํานวยการสํานักบริหาร
การปกครองท้องที่ ผู้อํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน ผู้อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงภายใน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อํานวยการกองคลัง
เลขานุการกรมการปกครอง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการกองการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการกองการสื่อสาร
แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกองการสื่อสาร จํานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความถี่ที่กรมการปกครองได้รับอนุญ าตให้ใช้จาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงให้ความเห็นชอบ
การขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคม และการขอขยายข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายกรมการปกครอง
ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบนี้
(๓) การกํากับดูแลการปฏิบัติการด้านการสื่อสารของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบนี้
(๔) ให้ความเห็นชอบการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(๕) จัดสรรคลื่นความถี่ให้กับสถานีวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
(๖) ดําเนินการใด ๆ ตามที่กําหนดในระเบียบนี้
(๗) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การใช้ความถี่วิทยุ เครื่องวิทยุคมนาคม
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง
(๘) ดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่อธิบดีมอบหมาย
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการต้องมีการประชุมเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ โดยอย่างน้อย
ปีละ ๓ ครั้ง โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดให้มีการประชุม
ข้อ ๑๑ มติของคณะกรรมการ ต้องได้รับการเห็นชอบจากอธิบดีก่อน จึงจะดําเนินการ
ตามมตินั้นได้
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หมวด ๒
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังนี้
(๑) เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งานราชการ หรื อ ลู ก จ้ า งในสั ง กั ด กรมการปกครอง
หรื อ สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน หรื อ กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น สารวั ต รกํ า นั น
แพทย์ประจําตําบล คณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ
(ข) บุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
(๒) ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคม ความมั่นคงของชาติ
(๓) ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่
จากโรงเรียนการสื่อสาร กรมการปกครอง โดยมีหัวข้อวิชาด้านการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
(ก) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(ข) วิธีการใช้งานวิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ ระบบ TRUNKED RADIO ระบบ VHF/FM
และระบบ HF/SSB
(ค) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม และระเบียบฉบับนี้
(ง) โครงข่ายการสื่อสารกรมการปกครอง
(จ) การสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
(๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีว่ามีความจําเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๓ ผู้ใช้เครื่องวิทยุในข่ายวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง จะต้องสังกัดสถานีวิทยุคมนาคม
แห่งใดแห่งหนึ่ง
ข้อ ๑๔ กรมการปกครอง ต้องจัดให้มีบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจํากรมการปกครอง
ให้แก่ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
รูปแบบบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจํากรมการปกครอง เป็นไปตามภาคผนวก ก
แนบท้ายระเบียบนี้ บัตรมีอายุห้าปี นับแต่วันออกบัตร
ให้ผู้อํานวยการกองการสื่อสารเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ออกบัตรในบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ประจํากรมการปกครอง
ข้อ ๑๕ ผู้ ใ ช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมของกรมการปกครอง จะต้ อ งพกบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ ใ ช้
เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคม และแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้น
ข้อ ๑๖ การพกพาเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมไปใช้ ง านนอกที่ ตั้ ง หน่ ว ยงาน ต้ อ งพกพาไปเพื่ อ
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเท่านั้น และพกพาในลักษณะที่เหมาะสม

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๖๒ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๑๗ กองการสื่อสารต้องจัดทําคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับผู้ใช้วิทยุคมนาคม
ของกรมการปกครอง
ข้อ ๑๘ หน่ ว ยงานหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ร่ ว มข่ า ยวิ ท ยุ ค มนาคมของกรมการปกครอง
ต้องอํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๙ การฝึ ก อบรมของกรมการปกครอง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ค ลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม การสื่อสาร ให้ดําเนินการโดยโรงเรียนการสื่อสาร กรมการปกครอง
ข้อ ๒๐ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) เป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดหน่วยงานของรัฐ
(๒) ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคงของชาติ
(๓) ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่
จากโรงเรียนการสื่อสาร กรมการปกครอง หรือการใช้วิทยุคมนาคมภาครัฐจากสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐว่ามีความจําเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๒๑ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมภาคเอกชนที่เข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กรณีเป็นสมาชิกของภาคเอกชนต้องเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ
ของภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๒) ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคงของชาติ
(๓) ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่
จากหน่วยงานของรัฐ หรือโรงเรียนการสื่อสาร กรมการปกครอง
(๔) กรณีเป็น นิติบุคคลต้องได้รับความเห็นชอบจากหัว หน้าผู้บริหารสูงสุดของภาคเอกชน
ว่ามีความจําเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงในกิจการของกรมการปกครอง
ข้อ ๒๒ กรณีบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจํากรมการปกครองสูญหายหรือชํารุด
ให้ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ยื่นคําขอให้ออกบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมใหม่ ต่อผู้อํานวยการ
กองการสื่อสาร เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมทดแทน ทั้งนี้ ต้องดําเนินการ
ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ทราบว่าบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสูญหายหรือชํารุด
ข้อ ๒๓ กรณีหน่วยงานหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องการยืมเครือ่ งวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ให้ทํ าหลั ก ฐานการยื ม แสดงเหตุ ผลและกํ า หนดวั น ส่ง คืน โดยจะต้อ งได้รับ อนุญ าตจากผู้อํา นวยการ
กองการสื่อสาร
คลื่นความถี่และนามเรียกขานใช้งานให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกําหนด

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๖๒ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒๔ หน่ ว ยงานหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ยื ม เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมของกรมการปกครอง
จะต้องนําเครื่องวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง มาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้ หากชํารุดเสียหาย
ใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมหรือจัดหาทดแทน
ข้อ ๒๕ เมื่อครบกําหนดการยืมให้กองการสื่อสารมีหน้าที่ติดตามเครื่องวิทยุคมนาคมที่ให้
หน่วยงานหรือหน่วยงานของรัฐยืมไปคืนภายในเจ็ดวัน นับแต่วันครบกําหนดการยืม
ข้อ ๒๖ ผู้ ใ ช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมของกรมการปกครอง จะใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
แบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ ป ระเภท ๑ หรื อ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ ป ระเภท ๒
ให้เป็นไปตามภาคผนวก ข แนบท้ายระเบียบนี้
หมวด ๓
สถานีวิทยุคมนาคม
ข้อ ๒๗ โครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง ประกอบด้วย
(๑) ศูนย์บัญชาการสื่อสาร กรมการปกครอง
(๒) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต
(๓) สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
(๔) สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ
(๕) สถานีวิทยุคมนาคมตําบล
(๖) สถานีวิทยุคมนาคมหมู่บ้าน
(๗) สถานีวิทยุคมนาคมอื่น ๆ ในสังกัดหน่วยงาน
สถานีวิทยุคมนาคม มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารภายในโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง
และสถานีวิทยุคมนาคมที่ขอเข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ข้อ ๒๘ ให้ ศู น ย์ บั ญ ชาการสื่ อ สาร กรมการปกครอง เป็ น สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมแม่ ข่ า ย
ทําหน้าที่ควบคุมการใช้งานของสถานีวิทยุคมนาคมอื่น และเป็นศูนย์กลางในการรับ - ส่งข่าวสารด้วยวิทยุคมนาคม
ของกรมการปกครอง
ให้ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เป็นศูนย์ควบคุมและเป็นแม่ข่ายแก่สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
และสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ให้สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดอยู่ภายใต้สังกัดกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทําการปกครองจังหวัด
สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดเป็นศูนย์ควบคุมและเป็นแม่ข่ายแก่สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ
ให้ ส ถานี วิ ท ยุ ค มนาคมอํ า เภออยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด ฝ่ า ยความมั่ น คง ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอ
สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอเป็นศูนย์ควบคุมและเป็นแม่ข่ายแก่สถานีวิทยุคมนาคมตําบล หมู่บ้าน
ข้อ ๒๙ มาตรฐานสถานี วิ ท ยุ ค มนาคมในโครงข่ า ยสถานี วิ ท ยุ ค มนาคมกรมการปกครอง
ให้เป็นไปตามภาคผนวก ค แนบท้ายระเบียบนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๖๒ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

หากสถานีวิทยุคมนาคมใดมีความจําเป็นในการกําหนดมาตรฐานเครื่องมือสื่อสารที่แตกต่างจาก
ที่กําหนดให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการ
ข้อ ๓๐ การจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอื่น ๆ ในสังกัดหน่วยงานกรมการปกครองต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ ๓๑ ศูน ย์ บัญ ชาการสื่อ สาร กรมการปกครอง ศู น ย์ สื่อ สารกรมการปกครองทุก เขต
และสถานีวิทยุคมนาคมทุกแห่ง ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัด ให้มี พนั กงานวิท ยุซึ่ง มีคุ ณสมบั ติแ ละลัก ษณะต้อ งห้ า มตามข้ อ ๑๒ ประจํ าสถานี
ตลอดเวลาเพื่อรับ - ส่งข้อมูลข่าวสาร และต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจําวัน ตามที่มาตรฐาน
สถานีวิทยุคมนาคมกําหนด
(๒) เปิดเครื่องรับ - ส่งวิทยุคมนาคมประจําสถานีตลอดเวลา หากเกิดความชํารุดเสียหาย
ให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยเร็ว เว้นแต่มีเหตุที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องรับ - ส่ง
วิทยุคมนาคม เสาอากาศวิทยุ หรืออาคารสถานที่ อาจปิดเครื่องวิทยุคมนาคมได้ชั่วคราวตามความจําเป็น
โดยให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคม
(๓) ดํ า เนิ น การตามแผนการสื่ อ สารเมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ห รื อ ภาวะฉุ ก เฉิ น กรมการปกครอง
หรือแผนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันของกรมการปกครอง หรือของหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) ให้การสนับสนุนทางด้านสื่อสารในการปฏิบัติงานของราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) ควบคุ ม การใช้ วิ ท ยุ ค มนาคมของผู้ ใ ช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมในสั ง กั ด และควบคุ ม ผู้ ใ ช้
วิทยุคมนาคมที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
(๖) จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคมในสังกัด และจัดทําบัญชีผู้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง และผู้ใช้ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(๗) ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ข้อ ๓๒ นามเรียกขานของสถานีวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
นามเรียกขานของผู้ใช้ให้เป็นไปตามที่สถานีวิทยุคมนาคมที่สังกัดกําหนด
นามเรี ย กขานของผู้ ร่ ว มข่ า ยวิ ท ยุ ค มนาคมกรมการปกครอง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ห น่ ว ยงาน
ต้นสังกัดกําหนดโดยให้แจ้งกรมการปกครองทราบ
นามเรียกขานนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๔
การขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ข้อ ๓๓ การขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานของกรมการปกครอง หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ ๓๔ ผู้ขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ได้แก่
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(๑) หน่วยงานของรัฐ
(๒) ภาคเอกชน
ข้อ ๓๕ หลักเกณฑ์การขออนุญาตร่วมข่ายวิทยุคมนาคม
(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐให้ยื่นคําขออนุญาตขอร่ว มข่ายตามแบบที่กรมการปกครอง
กําหนดต่อคณะกรรมการ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอร่วมข่ายวิทยุกรมการปกครอง
ให้คณะกรรมการพิจารณาเหตุผล วัตถุประสงค์ ความจําเป็น เสนอต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) กรณีเป็นภาคเอกชน ให้ยื่นคําขออนุญาตขอร่วมข่ายตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
ต่ อ คณะกรรมการ โดยให้ ผู้ มี อํ า นาจลงนามแทนภาคเอกชนดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ล งนามในแบบ และให้
คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการขอร่วมข่ายและนําเสนอต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ง แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๓๖ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคม
ของกรมการปกครอง ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมของโรงเรียนการสื่อสาร
กรมการปกครอง หรือจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๓๗ หากเครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งขอร่วมข่ายของกรมการปกครองชํารุดไม่สามารถใช้งานได้
ให้หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ขอร่วมข่ายแจ้งขอยกเลิกการขอร่วมข่ายเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว
ภายในสามสิบวัน
ข้อ ๓๘ ผู้เข้าร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครองจะต้องส่งผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมแผนปฏิบัติการสื่อสารต่าง ๆ ตามที่กรมการปกครองกําหนดเมื่อได้รับ
การร้องขอ
หมวด ๕
การใช้คลืน่ ความถี่
ข้อ ๓๙ สถานีวิทยุคมนาคมหรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมจะใช้คลื่นความถี่ใดให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๔๐ การใช้คลื่นความถี่ของสถานีวทิ ยุคมนาคมและผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ใช้เฉพาะคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(๒) การใช้คลื่นความถี่ของกรมการปกครองนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและอนุญาตจากกรมการปกครอง
(๓) การใช้คลื่นความถี่อื่นนอกเหนือไปจากที่กรมการปกครองได้รับอนุญาต ต้องได้รับความเห็นชอบ
และเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุมัติ
โดยมีหนังสือถึงกรมการปกครอง แล้วให้กรมการปกครองเสนอไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุมัติ
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(๔) ในกรณีการป้องกันประเทศ การปราบปรามอาชญากรรม เกิดเหตุอันตรายหรือเหตุฉุกเฉิน
และมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑ ที่ได้รับ
อนุญาตถูกต้อง เพื่อติดต่อระหว่างกรมการปกครอง กับหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการจัด สรรความถี่วิทยุ
จากคณะกรรมการ แต่ไม่อาจปฏิบัติตาม (๓) ได้โดยครบถ้วน ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นใช้คลื่นความถี่นั้น
ได้เท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่นั้นโดยทันทีเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงและให้
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอยู่ในสังกัด หน่วยงานหรือหน่วยงานรัฐที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ร ายงานการใช้
คลื่นความถี่นั้นต่อกรมการปกครอง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลง และให้บันทึกรายงาน
การใช้คลื่นความถีเ่ พื่อให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๔๑ หน่ว ยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนจะขอร่วมใช้คลื่น ความถี่ใดกับกรมการปกครอง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๖
เครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๔๒ มาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF/FM ในกิจการของกรมการปกครอง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กําหนด
ข้อ ๔๓ มาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ย่านความถี่ UHF วิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ
TRUNKED RADIO ในกิจการของกรมการปกครอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๔๔ ในการรั ก ษามาตรฐานเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม กรมการปกครอง กํ า หนดให้ มี
คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการของกรมการปกครอง ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการกองการสื่อสาร เป็นประธาน วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรรมการ
ข้าราชการผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องวิทยุคมนาคมไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการของกรมการปกครอง มีหน้าที่
ตรวจสอบมาตรฐานวิทยุคมนาคมในกิจการกรมการปกครองตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ที่จัดหาใหม่
เพื่อใช้ในกิจการของกรมการปกครอง และกําหนดมาตรฐานวัสดุครุภัณฑ์ด้านการสื่อสาร
ข้อ ๔๕ ให้กองการสื่อสารจัด ทําแผนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
โดยเป็นแผนระยะห้าปี เสนอต่ออธิบดีกรมการปกครองให้ความเห็นชอบ และให้ดําเนินการจัด หา
เครื่องวิทยุคมนาคมตามแผนดังกล่าว
การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานในกรมการปกครองให้กองการสื่อสาร เป็นหน่วยงาน
ดําเนินการ แล้วแจกจ่ายไปยังหน่วยงาน จังหวัด อําเภอ ตามแผนการจัดหา
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ข้อ ๔๖ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมมาใช้ในกิจการของกรมการปกครอง สามารถดําเนินการ
โดยวิธีดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาวิจัยค้นคว้าและจัดทําโดยกรมการปกครอง
(๒) จัดซื้อจากภาคเอกชน
(๓) รับบริจาคจากหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน และต้องเป็นเครื่องที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ข้อ ๔๗ กรมการปกครอง ต้องจัดให้มีบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจํากรมการปกครอง
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่จัดหาโดยกรมการปกครอง
รูปแบบบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจํากรมการปกครอง เป็นไปตามผนวก จ แนบท้าย
ระเบียบนี้
ให้ผู้อํานวยการกองการสื่อสาร กรมการปกครอง เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ออกบัตรประจําตัว
เครื่องวิทยุคมนาคมประจํากรมการปกครอง
ข้อ ๔๘ กรณีบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมสูญหายหรือชํารุด ให้หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น
หรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ยื่นคําขอให้ออกบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคมใหม่ต่อผู้อํานวยการกองการสื่อสาร
โดยแนบรายละเอียดเกีย่ วกับเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมทดแทน
ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ทราบว่าบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมสูญหายหรือชํารุด
ข้อ ๔๙ ในเดือนธันวาคมของทุกปี ให้สถานีวิทยุคมนาคมในโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคม
กรมการปกครอง ตรวจสอบเครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายความรับผิดชอบทุกเครื่องว่ายังอยู่ในสภาพใช้งาน
ได้หรือไม่ และรายงานไปยังกรมการปกครองตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
หมวด ๗
บทลงโทษ
ข้อ ๕๐ ผู้ ใ ช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม ของกรมการปกครอง และผู้ ร่ ว มข่ า ยวิ ท ยุ ค มนาคม
ของกรมการปกครอง หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ อธิบดี อาจพิจารณาดําเนินการดังนี้
(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) สั่งให้ระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นในช่วงขณะหนึ่ง โดยเรียกบัตรประจําตัวผู้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมประจํากรมการปกครอง มาเก็บไว้
(๔) เพิกถอนบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และเรียกบัตรประจําตัวคืน
(๕) ดําเนินการตามกฎหมาย
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๑ การใดที่ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ให้ กรมการปกครองดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ในระยะเวลาหนึ่งปี หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้ขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินหนึ่งปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๕๒ บัต รประจํา ตัว ผู้ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง ซึ่งออกก่อ นระเบียบนี้
ให้ใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุ
ข้อ ๕๓ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ที่กรมการปกครองอนุญาตให้ร่วมข่ายกับวิทยุคมนาคม
กรมการปกครองก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ใช้ได้ต่อไปและถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
กฤษฎา บุญราช
อธิบดีกรมการปกครอง

-๑............................วันที่......./........../.........

ภาคผนวก ก
แนบท้ายระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558
แบบบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจํากรมการปกครอง
(ด้านหน้า)

๕.๔ซม.

๘.๖ ซม.
(ด้านหลัง)

-๒-

ภาคผนวก ข
แนบท้ายระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558
การกําหนดตําแหน่งให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑ และเครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ดังนี้
๑. ตําแหน่งให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑ ได้แก่
๑.๑ อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง
๑.๒ เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง
๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
๑.๔ ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
และอธิการวิทยาลัยการปกครอง
๑.๕ ปลัดจังหวัด และผู้ช่วยปลัดจังหวัด
๑.๖ ป้องกันจังหวัด จ่าจังหวัด
๑.๗ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด ผู้ช่วยจ่าจังหวัด
๑.๘ นายอําเภอและปลัดอําเภอ
๑.๙ ตําแหน่งในราชการส่วนกลางไม่ต่ํากว่าหัวหน้างาน ในสังกัดกรมการปกครอง
๒. ตําแหน่งให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ได้แก่
๒.๑ ข้าราชการกรมการปกครองนอกเหนือตามข้อ ๑
๒.๒ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดกรมการปกครอง
๒.๓ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล
๒.๔ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
๒.๕ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
๒.๖ คณะกรรมการหมู่บ้าน
๒.๗ ตําแหน่งอย่างอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

-๓-

ภาคผนวก ค
แนบท้ายระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558
ให้สถานีวิทยุคมนาคมในโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้
๑. ศูนย์บัญชาการสื่อสาร กรมการปกครอง
๑.๑ ที่ตั้ง : ชั้น ๖ อาคารกรมการปกครอง หรืออาจย้ายที่ตั้งได้หากมีเหตุผลความจําเป็นด้าน
ความปลอดภัย เหตุผลทางการบริหารหรือทางเทคนิคการสื่อสาร โดยต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
๑.๒ มาตรฐานด้านเครื่องมือสื่อสาร
(ก) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ UHF
ระบบแอนะล็อก กําลังส่ง ๗๕ วัตต์
ระบบดิจิทัล กําลังส่ง ๔๕ วัตต์
(ข) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF กําลังส่ง ๖๐ วัตต์
(ค) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ HF/SSB กําลังส่ง ๑๐๐ วัตต์
(ง) ความสูงเสาอากาศจากระดับพื้นดินไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ เมตร แต่ไม่สูงกว่า ๑๒๐ เมตร
(จ) ชุดควบคุมและเชื่อมโยงข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio Dispatcher control ) จํานวน 1 ชุด
๑.๓ มาตรฐานบุคลากร
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์บัญชาการสื่อสาร
จํานวน ๑ คน
(๒) หัวหน้าพนักงานวิทยุคมนาคม
จํานวน ๑ คน
(๓) พนักงานวิทยุคมนาคมประจําศูนย์
จํานวน ๒ คน
(๔) เจ้าหน้าที่เทคนิค
จํานวน ๒ คน
๑.๔ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ก) ผู้อํานวยการศูนย์บัญชาการสื่อสาร ต้องรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของ
ศูนย์บัญชาการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
(ข) พนักงานวิทยุคมนาคมประจําศูนย์บัญชาการสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งข่าวสารตลอดเวลา
โดยมีหัวหน้าพนักงานวิทยุตรวจสอบและอํานวยการให้มีประสิทธิภาพ
(ค) ห้ามมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่พนักงานวิทยุใช้วิทยุคมนาคมโดยเด็ดขาด
(ง) ระเบียบปฏิบัติประจําวันของพนักงานวิทยุ (รปจ.)
(๑) ลงลายมือชื่อ เวลาการเข้าปฏิบัติงาน
(๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจสอบสถานภาพการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท
สายอากาศและระบบไฟฟ้า
(๓) จั ดระเบี ย บศู น ย์ บั ญ ชาการสื่ อสารให้ อยู่ ใ นสภาพเรี ย บร้ อยพร้ อมทั้ งทํ า ความ
สะอาดเครื่องวิทยุคมนาคม และห้องวิทยุคมนาคมไม่ให้มีฝุ่นและเศษขยะ
(๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณ (ว.๑๖) กับศูนย์สื่อสาร
กรมการปกครองเขต
(๕) เวลา ๐๐.๐๑-๒๔.๐๐ น. รับ-ส่งข่าวสารของกรมการปกครอง
(๖) บันทึกการรับ-ส่งข่าวสารทุกครั้ง ตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด

-๔-

๒. ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต
๒.๑ ที่ตั้งศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต มีที่ตั้งในพื้นที่และมีพื้นที่รับผิดชอบด้านการสื่อสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑ (กรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
การสื่อสารในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
(ข) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๒ (เชียงใหม่) รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
ในจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน
(ค) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๓ (พิษณุโลก) รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการ
สื่อสารในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์
(ง) ศู นย์ สื่อสารกรมการปกครองเขต ๔ (นครสวรรค์) รั บผิดชอบการปฏิ บัติ งานด้ านการ
สื่อสารในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
(จ) ศู นย์ สื่ อสารกรมการปกครองเขต ๕ (จั นทบุ รี ) รั บผิ ดชอบการปฏิ บั ติ ง านด้ านการ
สื่อสารในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
(ฉ) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๖ (ขอนแก่น) รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
ในจังหวัดขอนแก่น เลย ชัยภูมิ หนองบัวลําภู มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
(ช) ศูน ย์สื่อ สารกรมการปกครองเขต ๗ (ชุมพร) รับ ผิด ชอบการปฏิบัติ งานด้านการ
สื่อสารในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และกระบี่
(ซ) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๘ (อุบลราชธานี) รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
การสื่อสารในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอํานาจเจริญ
(ฌ) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา) รับ ผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการ
สื่อสารในจังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสตูล
(ญ) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๐ (ปราจีนบุรี) รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการ
สื่อสารในจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครราชสีมา ชลบุรี และสระแก้ว
(ฎ) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๑ (เพชรบุรี) รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการ
สื่อสารในจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์
(ฐ) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการ
สื่อสารในจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย นครพนม และบึงกาฬ
(ฑ) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการ
สื่อสารในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
๒.๒ มาตรฐานด้านเครื่องมือสื่อสาร
(ก) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ UHF
ระบบแอนะล็อก กําลังส่ง ๗๕ วัตต์
ระบบดิจิทัล กําลังส่ง ๔๕ วัตต์
(ข) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF กําลังส่ง ๖๐ วัตต์
(ค) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ HF/SSB กําลังส่ง ๑๐๐ วัตต์
(ง) ความสูงเสาอากาศจากระดับพื้นดินไม่ต่ํากว่า ๖๐ เมตร แต่ไม่สูงกว่า ๑๐๐ เมตร
(จ) ชุดควบคุมและเชื่อมโยงข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio Dispatcher control) จํานวน 1 ชุด

-๕-

๒.๓ มาตรฐานบุคลากร
(๑) หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต
จํานวน ๑ คน
(๒) พนักงานวิทยุคมนาคมประจําศูนย์
จํานวน ๑ คน
(๓) เจ้าหน้าที่เทคนิค
จํานวน ๑ คน
๒.๔ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ก) ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับ-ส่งข่าวสารด้วยวิทยุคมนาคม
กับกรมการปกครอง และสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และควบคุม ดูแล การปฏิบัติการสื่อสาร
ของสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดและดูแล บํารุงรักษา สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ต้องรับผิดชอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน
ของศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
(ค) พนักงานวิทยุคมนาคมประจําศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งข่าวสาร
ตลอดเวลา โดยมีหัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต เป็นผู้ตรวจสอบและอํานวยการ
(ง) ห้ามมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช้พนักงานวิทยุใช้วิทยุคมนาคมของศูนย์สื่อสาร
กรมการปกครองเขตโดยเด็ดขาด
(จ) ระเบียบปฏิบัติประจําวันของพนักงานวิทยุ (รปจ.)
(๑) ลงลายมือชื่อ เวลาการเข้าปฏิบัติงาน
(๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจสอบเบื้ องต้ นการใช้ งานของเครื่ องมื อสื่ อสารทุ กประเภท
สายอากาศและระบบไฟฟ้า
(๓) จัด ระเบีย บศู น ย์บั ญชาการสื่ อสารให้อยู่ ในสภาพเรีย บร้ อยพร้อมทั้ งทํา ความ
สะอาดเครื่องวิทยุคมนาคม และห้องวิทยุคมนาคมไม่ให้มีฝุ่นและเศษขยะ
(๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ทดสอบความชัดเจนของสัญญาณ (ว.๑๖) กับ สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
(๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. ทดสอบความชัดเจน (ว.๑๖) กับศูนย์บัญชาการสื่อสาร
(๖) เวลา ๐๐.๐๑-๒๔.๐๐ น. รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารของกรมการปกครอง ระหว่าง
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขตและสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
(๗) บันทึกการรับ-ส่งข่าวสารทุกครั้งตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
๓. สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
๓.๑ ที่ตั้ง
(ก) ให้สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด มีที่ตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัด หรือที่อื่น ๆ ที่สามารถรับ-ส่ง
ข่าวสารระหว่างสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
(ข) สถานีวิทยุคมนาคมจังหวั ดต้องแยกออกจากห้องปฏิบัติ งานประจํ า มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ า
๙ ตารางเมตร และจัดให้มีชุดควบคุมวิทยุสื่อสาร (Dispatcher) จํานวน 1 ชุด สําหรับจัดวางวิทยุคมนาคม
ทุกระบบในที่เดียวกัน
(ค) สถานี วิ ทยุ คมนาคมจั งหวั ดต้ องมี ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด และถือเป็นเขต
หวงห้ามเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
๓.๒ มาตรฐานด้านเครื่องมือสื่อสาร
(ก) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ UHF กําลังส่ง ๔๕ วัตต์
(ข) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF กําลังส่ง ๖๐ วัตต์
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(ค) ความสูงเสาอากาศจากระดับพื้นดินไม่ต่ํากว่า ๓๐ เมตร แต่ไม่สูงกว่า ๑๐๐ เมตร
(ง) ชุดควบคุมและเชื่อมโยงข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio Dispatcher control) จํานวน 1 ชุด
๓.๓ มาตรฐานบุคลากร
(๑) ให้ป้องกันจังหวัดเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
จํานวน ๑ คน
(๒) ให้ผู้ชว่ ยป้องกันจังหวัดเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
จํานวน ๑ คน
(๓) พนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคม
จํานวน ๑ คน
๓.๔ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ก) สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด มีหน้าที่รับ-ส่งข่าวสารด้วยวิทยุคมนาคมระหว่างศูนย์สื่อสาร
กรมการปกครองเขต และสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอในเขตจังหวัด และควบคุมดูแลการปฏิบัติการสื่อสารของ
สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
(ข) หัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด ต้องรับผิดชอบควบคุม ดูแล การดําเนินการของสถานี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
(ค) พนักงานวิทยุคมนาคม ต้องปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งข่าวสารตลอดเวลา โดยมีผู้ช่วยหัวหน้า
สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด เป็นผู้ควบคุมดูแล
(จ) ระเบียบปฏิบัติประจําวันของพนักงานวิทยุ (รปจ.)
(๑) ลงลายมือชื่อ เวลาเข้าปฏิบัติงาน
(๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจสอบเบื้ องต้ นการใช้ งานของเครื่ องมื อสื่ อสารทุ กประเภท
สายอากาศและระบบไฟฟ้า
(๓) จัดระเบี ยบสถานี วิทยุ คมนาคมจังหวั ด ให้ อยู่ ในสภาพเรียบร้ อยพร้ อมทั้ งทําความ
สะอาดเครื่องวิทยุคมนาคม และห้องวิทยุคมนาคมไม่ให้มีฝุ่นและเศษขยะ
(๔) เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณ (ว.๑๖) กับสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ
(๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ทดสอบสัญญาณกับศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต
(๖) เวลา ๐๐.๐๑-๒๔.๐๐ น. รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารของกรมการปกครอง ระหว่างศูนย์สื่อสาร
กรมการปกครองเขตและสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
(๗) บันทึกการรับ-ส่งข่าวสารทุกครั้งตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
๔. สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ
๔.๑ ที่ตั้ง
(ก) ให้สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ มีที่ตั้ง ณ ที่ว่าการอําเภอ หรืออาคารอื่น ๆ ที่สามารถ
ส่งคลื่นวิทยุได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งต้องมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอําเภอไม่เกิน ๑๐๐ เมตร
(ข) ห้องวิทยุสื่อสารต้องแยกออกจากห้องปฏิบัติงานประจํา มีพื้นที่ไม่ได้น้อยกว่า ๖ ตารางเมตร
จัดให้มีชุดควบคุมวิทยุสื่อสาร (Dispatcher) จํานวน 1 ชุด สําหรับจัดวางวิทยุคมนาคมทุกระบบในที่เดียวกัน
(ค) ห้องวิทยุสื่อสารต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถือเป็นเขตหวงห้าม
เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
๔.๒ มาตรฐานด้านเครื่องมือสื่อสาร
(ก) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ UHF กําลังไม่ต่ํา 25 วัตต์ แต่ไม่เกิน ๔๕ วัตต์
(ข) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF กําลังส่งไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
(ค) ความสูงเสาอากาศจากระดับพื้นดิน ไม่ต่ํากว่า ๓๐ เมตร และไม่สูงกว่า ๖๐ เมตร
(ง) ชุดควบคุมและเชื่อมโยงข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio Dispatcher control) จํานวน 1 ชุด
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๔.๓ มาตรฐานบุคลากร
(๑) ให้หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ
จํานวน ๑ คน
(๒) ให้ปลัดอําเภอเป็นผู้ชว่ ยหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ
จํานวน ๑ คน
(๓) พนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคม
จํานวน ๑ คน
๔.๔ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ก) สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ มีหน้าที่รับ-ส่งข่าวสารด้วยวิทยุคมนาคมระหว่างสถานีวิทยุ
คมนาคมอําเภออื่น ๆ สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด สถานีวิทยุคมนาคมตําบล หมู่บ้าน และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติการสื่อสารของสถานีวิทยุคมนาคมตําบล หมู่บ้าน ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และสถานีวิทยุคมนาคมตําบล หมู่บ้าน
(ข) หั วหน้าสถานีวิทยุคมนาคมอํ าเภอ ต้ องรับผิดชอบควบคุม ดู แล การดําเนิ นการของ
สถานีให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
(ค) พนักงานวิทยุคมนาคม ต้องปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งข่าวสารตลอดเวลา โดยมีผู้ช่วยหัวหน้า
สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ เป็นผู้ควบคุมดูแล
(จ) ระเบียบปฏิบัติประจําวันของพนักงานวิทยุ (รปจ.)
(๑) ลงลายมือชื่อ เวลาเข้าปฏิบัติงาน
(๒) เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจสอบเบื้องต้นการใช้งานของเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท
สายอากาศและระบบไฟฟ้า
(๓) จัดระเบียบสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ ให้ อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมทั้งทําความ
สะอาดเครื่องวิทยุคมนาคม และห้องวิทยุคมนาคมไม่ให้มีฝุ่นและเศษขยะ
(๔) เวลา ๐๗.๓๐ น. ทดสอบความชัดเจนของสัญญาณ (ว.๑๖) สถานีวิทยุคมนาคมตําบล
หมู่บ้าน และสถานีวิทยุที่ขอร่วมข่ายกับกรมการปกครอง ในพื้นที่ตําบล
(๕) เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณ (ว.๑๖) กับสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
(๖) เวลา ๐๐.๐๑-๒๔.๐๐ น. รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารของกรมการปกครอง ระหว่างสถานี
วิทยุคมนาคมอําเภอและสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
(๗) บันทึกการรับ-ส่งข่าวสารทุกครั้งตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
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ภาคผนวก ง
แนบท้ายระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558
การขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
การขออนุญาตร่วมข่าย
ขั้นตอนที่ ๑ การขออนุญาตขยายข่ายสื่อสารและการใช้คลื่นความถี่วิทยุคมนาคมร่วมกับกรมการปกครอง
วิธีดําเนินการ
1.๑ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มีค วามประสงค์ จ ะจั ด ซื้ อ เครื่ อ งวิ ท ยุ คมนาคมไว้ ใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ราชการในข่ายและความถี่ของกรมการปกครอง ด้วยงบประมาณของหน่วยงาน ให้จัดทําเรื่องขออนุญาตขยาย
ข่ายสื่อสารและใช้คลื่นความถี่วิทยุร่วมกับกรมการปกครองก่อนทุกครั้ง โดยให้เสนอเรื่องผ่านอําเภอ จังหวัด
ที่ ห น่ ว ยงานนั้ น สั งกั ด เพื่ อ ตรวจสอบเอกสาร เหตุ ผ ลและความจํ าเป็ นในการขอใช้ วิ ทยุ ค มนาคมดั ง กล่ า ว
เมื่อจังหวัดตรวจสอบแล้วให้ส่งเรื่องให้กรมการปกครองพิจารณา
เอกสารที่จะต้องจัดส่งประกอบด้วย
(1) แผนผังแสดงข่ายสื่อสารและนามเรียกขาน
(2) รายละเอียดประกอบคําขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ (ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
โดยดูคําอธิบายรายละเอียดตามตัวอย่างแนบท้ายนี้) ให้ระบุจํานวนเครื่องแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจน
(3) สําเนาหนังสือขยายข่ายหากเคยได้รับอนุญาตให้ขยายข่ายมาก่อน
(4) สําเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่จากโรงเรียนการสื่อสารกรมการปกครอง
1.๒ กรมการปกครองในฐานะผู้กํากับดูแลและบริหารความถี่ ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
พิ จ ารณา นํ า เสนออธิ บ ดี ก รมการปกครองพิ จ ารณาอนุ ญ าต แล้ ว แจ้ ง จั ง หวั ด อํ าเภอ เพื่ อ แจ้ ง หน่ ว ยงาน
ผู้ขออนุญาตขยายข่ายทราบและดําเนินการจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมต่อไป
ขั้นตอนที่ ๒ การรับรองและขออนุญาตนําเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อ
วิธีดําเนินการ
2.๑ หน่วยงานที่จะจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตให้ขยายข่ายสื่อสาร
และใช้คลื่นความถี่วิทยุร่วมกับกรมการปกครองแล้ว ให้ทําสัญญาซื้อขายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดซื้อตามชนิด ประเภทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เมื่อทํา
สัญญาซื้อขายแล้วจะต้องส่งเอกสารผ่านอําเภอ จังหวัด ให้กรมการปกครองดําเนินการรับรองการนําเข้าเครื่อง
วิทยุคมนาคม
เอกสารประกอบด้วย
(1) สําเนาสัญญาซื้อขาย / บันทึกตกลงการซื้อขาย / ใบสั่งซื้อ ให้ระบุตราอักษร
(ยี่ห้อรุ่น จํานวนเครื่องวิทยุคมนาคมและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ขายให้ชัดเจน)
(2) แค็ตตาล็อกเครื่องวิทยุคมนาคมที่จัดซื้อ
(3) บัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าสําหรับเครื่องที่จัดซื้อใหม่
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2.๒ เมื่อกรมการปกครองได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะทําการออกหนังสือรับรองเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ จั ดซื้ อและจั ด ส่งเอกสารให้สํ านั กคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ดําเนินการออกใบอนุญาตให้ผู้ขายนําเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ามาในราชอาณาจักร
2.๓ กรมการปกครองแจ้ ง จั ง หวัด อํ า เภอ ให้ แจ้ ง หน่ว ยงานผู้ จั ดซื้ อเครื่ องวิทยุ คมนาคม
แจ้งบริษัท ห้างร้าน คู่สัญญาซื้อขาย ไปติดต่อสํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อดําเนินการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีใช้เครื่องนําเข้าส่งมอบ) หรือดําเนินการ
ตัดยอดสํารองจําหน่าย (กรณีใช้เครื่องสํารองจําหน่ายส่งมอบ) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนําเครื่องวิทยุ
คมนาคมเข้ามาในราชอาณาจักร
2.๔ สํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ออกใบอนุญาตให้ผู้ขายนําเครื่องวิทยุคมนาคมเข้ามาในราชอาณาจักรหรือตัดยอดสํารองจําหน่าย ผู้ขายจะต้อง
นําเครื่องวิทยุคมนาคมที่จะส่งมอบให้หน่วยงานผู้ซื้อไปขึ้นทะเบียน และนําเอกสารการขึ้นทะเบียนและเครื่อง
วิทยุคมนาคมดังกล่าวให้กรมการปกครองตรวจสอบเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลไว้สําหรับตรวจสอบและออกบัตร
ประจําเครื่องวิทยุคมนาคมให้กับหน่วยงานผู้ซื้อ พร้อมทั้งส่งเอกสาร หลักฐานการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ให้หน่วยงานผู้ซื้อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
วิธีดําเนินการ
3.1 หน่วยงานที่ขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง ต้องส่งตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ที่จัดซื้อใหม่ ไปฝึกอบรมกับโรงเรียนการสื่อสาร กรมการปกครอง ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่ได้รับ
มอบเครื่องวิทยุคมนาคมจากผู้ขาย โดยหน่วยงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3.2 สํ า หรั บ หน่ ว ยงานที่ เ คยได้ รั บการอนุ ญาตให้ เ ข้ าร่ ว มข่ ายวิ ทยุ กรมการปกครองก่ อ น
มีประกาศนี้ ให้จัดส่งตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ขอร่วมข่ายมาฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่กับโรงเรียนการสื่อสาร กรมการปกครอง ตามที่กรมการปกครองกําหนด
3.3 กรมการปกครองจัดทําบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้แก่ผู้ได้รับการฝึกอบรม

-๑๐-

แบบรับรองการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ที่......................................................
วันที่......เดือน....................พ.ศ. ...................
ด้วย....(หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน)....จะดําเนินการจัดซื้อเครื่องวิทยุโทรคมนาคม
แบบสังเคราะห์ ความถี่ เพี่ อนํ ามาใช้ประโยชน์ในงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยและประสานราชการ
โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ดังรายชื่อต่อไปนี้ใช้ปฏิบัติงาน
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

ประเภทเครื่องวิทยุ
ชนิด

ยี่ห้อ

นามเรียก
ขาน
รุ่น

ผ่านการฝึกอบรมการใช้
เครื่องวิทยุ ฯ แล้ว
รุ่นที่
วันที่

ลายมือชื่อ

จึ ง เรี ย นขออนุ ญ าตเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมที่ จั ด ซื้ อ ในครั้ ง นี้
และ หากมี ก ารนํ าเครื่ องวิ ทยุ คมนาคมที่ ได้ รั บอนุ ญาต ไปใช้ ในทางที่ ไม่ ถูกต้ อ งตามกฎหมาย หรื อขั ด ต่ อ
ระเบี ย บ หนั ง สื อ สั่ ง การ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บุ ค คลและหน่ ว ยงานอื่ น จะต้ อ งรั บ โทษตามที่
ได้ ร ะบุ ไ ว้ อนึ่ ง สํ าหรั บ ผู้ ที่ยั ง ไม่ ได้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ โ ทรนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่
ของกรมการปกครอง...(หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ภาคเอกชน)...จะได้ จั ด ส่ งเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ ารั บ การฝึ กอบรม ฯ
ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.............................................ผู้ขออนุญาต
(...............................................)
ตําแหน่ง................................................

-๑๑-

รายละเอียดประกอบคําขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ
๑. ย่านความถี่ที่ขออนุญาตให้จัดสรร LF MF HF VHF UHF SHF (ในกรณีขออนุญาตใหม่)
๒. ความถี่จัดสรร (Assigaed Frequency)
ความถี่ ๑๕๖.๐๐๐ MHz เป็นความถี่ใช้งาน อบต.
ความถี่ ๑๖๒.๕๕๐ MHz เป็นความถี่ใช้งานเทศบาล
ความถี่ ๑๖๘.๗๒๕ MHz เป็นความถี่ใช้งาน อบจ.
ความถี่อื่นๆ (กรณีขอใช้เพิ่มเติม)...................................................... KHz MHz QHz
๓. ความถี่ข้อมูล (Fundamental)…………………………………………..…………………… KHz MHz QHz
๔. วันเริ่มใช้งาน......................................................... ๕. สัญญาณเรียกขาน.....................................................
๖. ที่ตั้ง...............................................เลขที่................ถนน................................ตําบล.......................................
๗. ติดต่อกับสถานี (ชื่อสถานี)................................................เลขที่......................ถนน.........................................
ตําบล..........................................อําเภอ.....................................จังหวัด........................................................
Longitude………………………………………………….……….Laittude……………………………..…….………………………….
๘. พื้นที่รับผิดชอบ.................................................................ตารางกิโลเมตร
๙. จํานวนเครื่องที่ขออนุญาตทั้งหมด.................................................เครื่อง
๑๐. ชนิด มือถือ..........วัตต์............เครื่อง ประจําที่..........วัตต์............เครื่อง เคลื่อนที่..........วัตต์..........เครื่อง
๑๑. ความกว้างแถบคลื่น (Necsasary Bandwidth)............................................................ KHz
MHz
๑๒. ระบบการส่ง AM FM DSB LSB CW FDW FCM TDM อื่นๆ..............
๑๓. ระบบการติดต่อ Simplex
Duplex
Semi-Duplex
Simplex two Frequency
frequency Diversity
Space Diversity
อื่นๆ...........................
๑๔. ประเภทการส่ง.........................................................................................................................................
๑๕. ใช้งานตั้งแต่เวลา................................................................น. ถึงเวลา......................................................น.
๑๖. ลักษณะและชนิดของการกระจายคลื่นของสายอากาศ
๑๖.๑ ทิศทางกระจายคลื่นแรงที่สุดในระนาบ (Azimuth of MAX radition) ของสถานีส่ง...........องศา (เทียบจากทิศเหนือ)
๑๖.๒ ค่าทวีกําลังสายอากาศ (Antenna Gain) ของสถานีส่ง.....................................................dB
๑๖.๓ ชนิดของสายอากาศ...........................................................................
๑๖.๔ ความสูงของสายอากาศจากระดับน้ําทะเลของสถานีส่ง.............................................................เมตร
๑๖.๕ ความสูงของสายอากาศจากพื้นดินของสถานีส่ง.........................................................................เมตร
๑๗. หน่วยงานที่ใช้ความถี่..................................อยู่ในความรับผิดชอบของ.........................................................
๑๘. วัตถุประสงค์ของการอนุญาต
ทดแทนเครื่องเดิมที่จุดเดิม ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. ตามหนังสือที่................................
ลงวันที่...........................................................................................................................................
สํารองเครื่องเดิมที่มีอยู่แล้วในจุดเดิมที่ได้รับอนุญาตจาก สํานักงาน กสทช. ตามหนังสือที่...............
ลงวันที่...........................................................................................................................................
เพิ่มเครื่องใหม่ในข่ายสื่อสารเดิมที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. ตามหนังสือที่.......................
ลงวันที่...........................................................................................................................................
ย้ายเครื่องเพื่อติดตั้งใหม่ซึ่งเครื่องเดิมที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. ตามหนังสือที่...............
ลงวันที่...........................................................................................................................................

-๑๒-

เพิ่มความถี่ใหม่ในข่ายสื่อสารเดิมซึ่งข่ายเดิมที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. ตามหนังสือที่...
ลงวันที่.................................................
ตั้งข่ายใหม่ (ยังไม่เคยได้รับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช.).........................................................
๑๙. ความจําเป็นในการขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ……………………………………………………………
๒๐. ให้แนบแผนผังข่ายสื่อสารเดิมหรือข่ายสื่อสารใหม่ในกรณีขออนุญาตตั้งข่ายใหม่มาโดยละเอียดเพื่อประกอบการ
๒๑. ข่ายสื่อสารเดิมที่ใช้ความถี่ขนาดข้างต้นปัจจุบันมีเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ.............................เครื่อง
ชนิดประจําที่.....................เครื่อง ชนิดเคลื่อนที่.........................เครื่อง อื่นๆ..................................เครื่อง

ลงนาม......................................................................
(....................................................................)
ผู้มีอํานาจลงนาม

ตําแหน่ง..................................................
โทรศัพท์.................................................
วัน เดือน ปี..............................................

-๑๓-

แผนผังแสดงข่ายการติดต่อสื่อสาร

ศาลากลางจังหวัด................................
๑.ความถี่หลัก...............................
๒.ความถี่ประสานงานร่วม ๑๖๒.๑๒๕ MHz

ที่ว่าการอําเภอ.....................................
๑. ความถี่หลัก...............................
๒. ความถี่ประสานงานร่วม ๑๖๒.๑๒๕ MHz
(หน่วยงาน)..................
๑. ความถี่หลัก...............................
๒. ความถี่ประสานงานร่วม ๑๖๒.๑๒๕ MHz

ติดรถยนต์
๑. ความถี่หลัก............................... MHz
๒. ความถี่ประสานงานร่วม ๑๖๒.๑๒๕ MHz

เจ้าหน้าที่
๑. ความถี่......................................... MHz
๒. ความถี่ประสานงานร่วม ๑๖๒.๑๒๕ MHz

*** หมายเหตุ
ความถี่ ๑๖๒.๑๒๕ MHz เป็นความถี่กลางสําหรับประสานงานจังหวัด อําเภอ กรณีมีเหตุการณ์
สําคัญเร่งด่วนเท่านั้น

-๑๔-

คําอธิบายการกรอกคําขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ
1 ) ย่านความถี่ที่ขออนุญาตให้จัดสรร
(
) LF คือ คลื่นความถี่ต่ํา (LOW Frequency) มีความยาวคลื่น
30 – 300 KHz
(
) MF คือ คลื่นความถี่ปานกลาง (MEDIEM Frequency) มีความยาวคลื่น 300 – 3000 KHz
(
) HF คือ คลื่นความถี่สูง (HEIGH Frequency) มีความยาวคลื่น
3 – 30 MHz
(
) VHF คือ คลื่นความถี่สูงมาก (VERY HEIGH Frequency) มีความยาวคลื่น 30 – 300 MHz
(
) UHF คือ คลื่นความถี่สูงยิ่ง (ULTRA HEIGH Frequency) มีความยาวคลื่น 300 – 3000 MHz
(
) SHF คือ คลื่นความถี่สูงยิ่งยวด (SUPER HEIGH Frequency) มีความยาวคลื่น 3 – 30 GHz
หมายเหตุ ความถี่ที่ขอคือ VHF
2 ) ความถี่จัดสรร (Assignel Frequency) หมายถึง ความถี่ที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้งาน
(
) KHz (กิโลเฮิรตซ์) หรือ 1 × 103 Hz (เฮิรตซ์)
(
) MHz (เม็กกะเฮิรตซ์) หรือ 1 × 10 6 Hz (เฮิรตซ์)
(
) GHz (กิกะเฮิรตซ์) หรือ 1 × 10 9 Hz (เฮิรตซ์)
หมายเหตุ กรอกช่องความถี่ หน่วยเป็น MHz
3 ) ความถี่มูล (Fundamental) หมายถึง ความถี่หลัก
หมายเหตุ ความถี่ช่องหลัก หมายถึง ช่องความถี่ที่ใช้ในการรับ – ส่งข่าวสารทางราชการอยู่เป็นประจํา
4 ) วันที่เริ่มใช้งาน หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ได้รับอนุญาตให้ขยายข่ายสื่อสารและใช้คลื่นความถี่ร่วมได้
5 ) สัญญาณเรียกขาน หมายถึง ชื่อของสถานีที่ใช้ในการติดต่อทางวิทยุ
6 ) ที่ตั้ง คือ สถานที่ตั้งของข่ายวิทยุ โดยต้องบอก Longitude (ลองติจูด) , Latitude (ละติจูด) ด้วย
7 ) ติดต่อกับ (ชื่อสถานี) คือ บอกชื่อข่ายที่ใช้ติดต่อด้วย สถานที่ตั้ง พร้อมด้วย Longitude (ลองติจูด) และ
Latitude (ละติจูด) ของสถานีนั้นๆ
8 ) รัศมีทําการ คือ รัศมีครอบคลุมสัญญาณของสถานีที่ทําการขออนุญาต (ระยะทางที่สามารถรับ – ส่ง
ข่าวสารถึงกันได้) มีหน่วยเป็นกิโลเมตร
9 ) จํานวนเครื่องที่ขออนุญาต คือ ระบุจํานวนเครื่องที่ต้องการขออนุญาตขยายข่ายสื่อสารหรือจํานวนที่จะจัดซื้อ
10 ) ชนิด (
) มือถือ (
) ตั้งประจําที่ (
) เคลื่อนที่ ให้ระบุชนิดของเครื่องที่ขออนุญาตโดย
หมายเหตุ เคลื่อนที่ คือ ชนิดติดตั้งในรถยนต์หรือเรือยนต์
11 ) กําลังส่ง คือ ให้ระบุกําลังส่งของเครื่องรับ – ส่งวิทยุในการส่งออกอากาศ โดยมีหน่วยเป็น
mW คือ มิลลิวัตต์
หรือ 1× 10 3
W คือ วัตต์
Kw คือ กิโลวัตต์
หรือ 1 × 10 3
หมายเหตุ ชนิดมือถือ 5 – 7 วัตต์ ชนิดติดตั้งประจําที่ไม่เกิน 10 วัตต์ ชนิดเคลื่อนที่ไม่เกิน 10 วัตต์
(ทั้งนี้แล้วแต่สภาพภูมิประเทศหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบมีความกว้างไกลแค่ไหน)

-๑๕-

12 ) ความกว้างของแถบคลื่น (Necsasary Bandwidth) หมายถึง แอมปริจูด หรือ คลื่นสวิงเท่าไร มีหน่วยเป็น
กิโลเฮิรตซ์ (KHz) หรือ เม็กกะเฮิรตซ์ (MHz)
13 ) ระบบการส่งคืน
(
) AM เป็นการส่งแบบมอททางควางสูงของแถบคลื่น (แอมปริจูด)
(
) FM เป็นการส่งแบบมอททางความถี่ของแถบคลื่น (ฟรีเคร็ทซี่)
14 ) ระบบการติดต่อ (
/
) Simplex
หมายเหตุ เป็นการติดต่อแบบรับ – ส่งข่าวสารทางเดียว โดยผลัดเปลี่ยนกันในการส่งข่าวสาร
15 ) ประเภทการส่ง
16 ) ใช้งานตั้งแต่ หมายถึง ให้ระบุเวลาในการใช้ปฏิบัติงาน
17 ) ลักษณะและชนิดของการกระจายคลื่นของสายอากาศ
17.1 ทิศทางกระจายคลื่นแรงที่สุดในระนาบ (Azimuth of MAX. radition) ของสถานีส่ง...........องศา
(มุมในการกระจายคลื่นกี่องศา) ของสถานีรับ....................................องศา
17.2 มุมกว้างของ Mainiove ของสายอากาศสถานีส่ง.................................องศา
ของสถานีส่ง.....................................องศา
17.3 ค่าทวีกําลังสายอากาศ (Antenna Gain) ของสถานีส่ง.....................................dB
ของสถานีรับ......................................dB
17.4 ชนิดของสายอากาศของสถานีส่ง....................................ของสถานีรับ.............................................
17.5 ความสูงของสายอากาศจากระดับทะเลของสถานีส่ง.............................................................เมตร
ของสถานีรับ......................................เมตร
17.6 ความสูงของสายอากาศจากพื้นดินของสถานีส่ง....................................................................เมตร
ของสถานีรับ......................................เมตร
18 ) หน่วยงานที่ใช้ความถี่ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอที่ทําการปกครองจังหวัด ให้ระบุสถานที่ด้วย
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
19 ) วัตถุประสงค์ของการขออนุญาต (ให้ระบุให้ชัดเจน)
20 ) ความจําเป็นในการขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
21 ) ให้แนบแผนผังข่ายสื่อสารเดิมหรือข่ายสื่อสารใหม่ในกรณีขออนุญาตตั้งข่ายใหม่มาโดยละเอียด
22 ) ข่ายสื่อสารเดิมที่ใช้ความถี่ขนาดข้างต้นปัจจุบันมีเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ.......................เครื่อง
ชนิด Mobile …………………....เครื่อง ชนิดติดตั้งประจําที่....................................เครือ่ ง
หมายเหตุ ตั้งแต่ข้อ 17 – 22 ให้กรอกตามความเป็นจริง และผู้มีอํานาจลงนาม หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ
ที่จัดซื้อวิทยุคมนาคม หรือขออนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุเป็นผู้ลงนาม

-๑๖-

ภาคผนวก จ
แนบท้ายระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558
แบบบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจํากรมการปกครอง
(ตอนที่ ๑)

๒๓ ซม.

๑๘ ซม.
หมายเหตุ สําหรับผู้ใช้วิทยุคมนาคม

-๑๗-

(ตอนที่ ๒)

๒๓ ซม.

๑๘ ซม.

หมายเหตุ สําหรับหน่วยงาน

-๑๘-

(ตอนที่ ๓)

๒๓ ซม.

๑๘ ซม.

หมายเหตุ สําหรับกรมการปกครอง

