
 หน้า   ๙๙ 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คล่ืนความถี่ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถใช้คล่ืนความถี่
ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของทางราชการให้เป็นไป 
อย่างทั่วถึง  เกิดความคล่องตัวและเป็นเอกภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๒๔)  ประกอบมาตรา  ๘๐  และมาตรา  ๘๑  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
และตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.   ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕   
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย   บัญญัติ ใ ห้กระทําได้ โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คล่ืนความถี่  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้คล่ืนความถี่” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับ

ดูแล  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความถี่วิทยุ   
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ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 

การยื่นคําขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 
 

 

ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๗ ให้ผู้ขออนุญาต  ยื่นคําขออนุญาตใช้คล่ืนความถี่เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ   

ณ  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เลขที่  ๘๗  ถนนพหลโยธิน  ซอย  ๘  (สายลม)  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๔๐๐  
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตอบรับ   

ข้อ ๘ หนังสือขออนุญาตในข้อ  ๗  ต้องลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่แทน   
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  หนังสือขออนุญาตดังกล่าวต้องแนบรายละเอียดและเอกสารหลักฐานประกอบ 
คําขออนุญาตใช้คล่ืนความถี่สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแบบที่สํานักงานกําหนด   
ซ่ึงกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๙ การตั้งสถานีฐาน  (Base  Station)  ตามข้อ  ๑๒  หรือสถานีประจําที่  (Fixed  Station)  
ตามข้อ  ๑๖  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงมีสถานีที่ตั้ งอยู่ภายในบริเวณเขตปลอดภัย 
การเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องไปดําเนินการขอความ
เห็นชอบในการติดตั้งสายอากาศของสถานีฐานหรือสถานีประจําที่ต่อกรมการบินพลเรือน  หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบอํานาจจากกรมการบินพลเรือนก่อน  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วให้ส่งหลักฐานการอนุญาต
ดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ  เพื่อที่จะได้ดําเนินการพิจารณาอนุญาตให้สถานีติดตั้งสายอากาศตาม
ความสูงที่กรมการบินพลเรือนกําหนดต่อไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ   

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขออนุญาตใช้คล่ืนความถี่แล้ว  สํานักงานจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  หากไม่ถูกต้องครบถ้วน  
หรือไม่เพียงพอ  สํานักงานจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 
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ในกรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน  คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตและกําหนดรายละเอียด
ทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม  และสถานีวิทยุคมนาคมให้ใช้งานตามความจําเป็นและเหมาะสม  
โดยยึดหลักเกณฑ์การใช้คล่ืนความถี่ร่วมกัน  (Sharing)  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   
เกิดประโยชน์สูงสุด  ปราศจากการรบกวนรุนแรงซ่ึงกันและกัน   

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการติดต่อสื่อสาร 

 

 

ข้อ ๑๑ อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ย่าน  VHF  ใช้งานในระบบ  FM  ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน  ๑๖  กิโลเฮิรตซ์  (kHz)  สําหรับการติดต่อสื่อสารแบบซิมเพลกซ์  (Simplex)  เท่านั้น  โดยใช้
คล่ืนความถี่ที่กําหนดตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๒ การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) สถานีฐาน  (Base  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๖๐  วัตต์  (W)  อัตราขยายสายอากาศ

ไม่เกิน  ๖  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร  สําหรับสถานีวิทยุคมนาคม 
ของกรุงเทพมหานคร  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๒) สถานีฐาน  (Base  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๓๐  วัตต์  (W)  อัตราขยายสายอากาศ
ไม่เกิน  ๖  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร  สําหรับสถานีวิทยุคมนาคม 
ของเทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเมืองพัทยา 

(๓) สถานีฐาน  (Base  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  อัตราขยายสายอากาศ
ไม่เกิน  ๖  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร  สําหรับสถานีวทิยุคมนาคมของ
เทศบาลตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

(๔) สถานีเคลื่อนที่  (Mobile  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๓๐  วัตต์  (W)  สําหรับสถานีวิทยุ
คมนาคมของกรุงเทพมหานคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเมืองพัทยา 

(๕) สถานีเคลื่อนที่  (Mobile  Station)  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  สําหรับสถานีวิทยุ
คมนาคมของเทศบาลตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย 

(๖) เครื่องวิทยุคมนาคม  ชนิดมือถือ  ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๕  วัตต์  (W) 
ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ให้คณะกรรมการกําหนด

ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดทางวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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ข้อ ๑๓ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ต้องเป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงอยู่ในสังกัดหรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นนั้น ๆ  และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๔ หากผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ  ๑๓  มีความประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ส่วนตัวเพื่อร่วมใช้ข่ายส่ือสารวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
จะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียงตามสาย 

 

 

ข้อ ๑๕ อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ย่าน  UHF  ใช้งานในระบบ  FM  ความกว้างแถบความถี่
ไม่เกิน  ๑๖  กิโลเฮิรตซ์  (kHz)  เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับกระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชน  โดยใช้คล่ืนความถี่  ๔๒๐.๒๐๐  เมกะเฮิรตซ์  
(MHz) 

ข้อ ๑๖ การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) สถานีประจําที่  (Fixed  Station)  สําหรับสถานีแม่ข่าย  กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  

อัตราขยายสายอากาศไม่เกิน  ๓  dBd  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๓๐  เมตร   
โดยติดตั้งเครื่องส่งวิทยุคมนาคม  (Transmitter)  ชนิดประจําที่ 

(๒) สถานีประจําที่  (Fixed  Station)  สําหรับสถานีลูกข่าย  โดยติดตั้งเครื่องรับวิทยุคมนาคม  
(Receiver)  ชนดิประจําที่  เฉพาะในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต
เท่านั้น 

คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดทางวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ตามความจําเป็นและเหมาะสม   

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกําหนดให้ใช้คล่ืนความถี่ในข้อ  ๑๕  เฉพาะช่วงเวลาดังต่อไปนี้  
เพื่อให้สามารถใช้คล่ืนความถี่ซํ้า  (Reuse)  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้งานในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน  โดยไม่เกิดการรบกวนซ่ึงกันและกัน  เว้นแต่กรณีการเผยแพร่ข่าวสารแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(๑) เวลา  ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐  น. ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น. และ  ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐  น. 
(๒) เวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐  น. ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. และ  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐  น. 
(๓) เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐  น. ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐  น. และ  ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐  น. 
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หมวด  ๔ 
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ 

 

 

ข้อ ๑๘ ให้ใช้คล่ืนความถี่ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
ข้อ ๑๙ สิทธิในการใช้คล่ืนความถี่เป็นสิทธิเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ไม่อาจให้บุคคลอ่ืนร่วมใช้คล่ืนความถี่บางส่วนหรือทั้งหมด  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการแล้วเทา่นั้น 

ข้อ ๒๐ หากจําเป็นต้องใช้คล่ืนความถี่นอกเหนือไปจากที่ได้รับการจัดสรร  ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงาน
ของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๑ เครื่องวิทยุคมนาคมที่นํามาใช้งานต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  
ประเภท  ๒  โดยผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม  แต่สามารถตั้ง
คล่ืนความถี่ด้วยเครื่องตั้งคลื่นความถี่  (Programmer)  หรือโดยวิธีอ่ืน  และเป็นตราอักษร  รุ่น/แบบ   
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากคณะกรรมการแล้ว  ทั้งนี้  
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  
ของหน่วยงานของรัฐ  ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๒ ให้รายงานผลการใช้คล่ืนความถี่ให้คณะกรรมการทราบในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ไม่ใช้
คล่ืนความถี่  ที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ให้การ
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่นั้นเป็นอันสิ้นผล 

ข้อ ๒๓ หากการใช้คล่ืนความถี่ที่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายส่ือสารวิทยุ
คมนาคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
มีหน้าที่แจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อบ่งชี้สาเหตุการรบกวนที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา 
การรบกวนที่เกิดขึ้น  รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่อาจมีขึ้นจากการแก้ไขปัญหาการรบกวนนั้น  
หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ระงับการใช้คล่ืนความถี่  หรือเลือกใช้คล่ืนความถี่ช่องอ่ืนที่กําหนดเป็นช่อง
ปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรบกวนต่อการใช้คล่ืนความถี่
ของผู้อ่ืน  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิใช้คล่ืนความถี่โดยเท่าเทียมกันและไม่ถือเป็นสิทธิ
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ๆ  

ข้อ ๒๔ เพื่อให้การใช้คล่ืนความถี่เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ทุกแห่ง  ต้องเฝ้าฟัง  (Monitoring)  ความถี่วิทยุ  
๑๖๒.๕๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่เป็นช่องเรียกขาน  เพื่อการติดต่อประสานงานหรือสั่งการจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  รวมทั้งการเรยีกขานของสถานีวิทยุคมนาคมที่เก่ียวข้อง  หากเป็น
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การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  เม่ือเรียกขานเรียบร้อยแล้วให้ไปเลือกใช้คล่ืนความถี่  ๑๖๒.๑๕๐  ๑๖๒.๑๗๕  
๑๖๒.๒๒๕  ๑๖๒.๔๗๕  ๑๖๒.๕๗๕  ๑๖๒.๖๕๐  ๑๖๒.๗๗๕  ๑๖๒.๘๒๕  และ  ๑๖๒.๙๗๕  
เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่เป็นช่องติดต่อสื่อสารประเภทเสียงสําหรับปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใดใช้งานอยู่  ทั้งนี้  เม่ือการติดต่อสื่อสารสิ้นสุดลง 
ให้กลับไปใช้คล่ืนความถี่  ๑๖๒.๕๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ที่เป็นช่องเรียกขานเช่นเดิม 

ข้อ ๒๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ที่มีความประสงค์ 
จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ให้ใช้คล่ืนความถี่  ๑๖๒.๑๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ของกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่คณะกรรมการอนุญาตให้ใช้งานร่วม 

ข้อ ๒๖ การใช้คล่ืนความถี่  ๑๖๒.๑๒๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ร่วมกับกรมการปกครองและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ต้องใช้เพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น  วิธีการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปตามที่กรมการปกครอง 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด   

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการจะอนุญาตให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการ
ปกครอง  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคใช้คล่ืนความถี่  ๑๖๒.๕๒๕  เมกะเฮิรตซ์  
(MHz)  ที่กําหนดไว้เป็นช่องเรียกขานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อการติดต่อประสานงาน
และสั่งการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 

ข้อ ๒๘ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนํามาใช้งาน  ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
วิทยุคมนาคม  ระเบียบ  และประกาศคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  และมีข้อกําหนดทางวิชาการสอดคล้อง
ตามที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๒๙ เม่ือจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อนํามาใช้งานเรียบร้อยแล้วให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคม  ซ่ึงประกอบไปด้วย  ตราอักษร   
รุ่น/แบบ  หมายเลขเครื่อง  หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  ความถี่วิทยุ  
กําลังส่ง  และรายชื่อผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  เพื่อให้กรมการปกครอง  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมในภารกิจส่ังราชการ  กํากับดูแล  รายงานเหตุการณ์และรายงานข่าวเพื่อให้เกิด 
ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์และการบรรเทาสาธารณภัย 
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(๒) กรอกรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้จัดหามาใช้งานดังกล่าว  ลงในแบบแสดง
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่สํานักงานกําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน  แล้วส่งให้สํานักงานเพื่อเป็น
ข้อมูลในการกํากับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๓๐ ให้จัดทําบัญชีคุมการเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคม  และให้บันทึกการเบิกจ่าย 
เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้  การเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคม 
จะต้องเบิกจ่ายให้กับผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ  ๑๓  เท่านั้น 

ข้อ ๓๑ จัดให้มีบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม  
ซ่ึงระบุตราอักษร  รุ่น/แบบ  หมายเลขเครื่อง  หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม  และหมายเลขทะเบียน 
ครุภัณฑ์  โดยต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเม่ือถูกตรวจค้น 

ข้อ ๓๒ กรณีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใช้ข่ายส่ือสารขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการจะอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเฉพาะชนิดมือถือเท่านั้น  และผู้ใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมด้วย 

ข้อ ๓๓ ต้องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนด 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

หมวด  ๕ 
มาตรการกํากับดูแล 

 

 

ข้อ ๓๔ หากตรวจสอบพบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมไม่ได้
นําคล่ืนความถี่ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือฝ่าฝืนต่อ
บทแห่งกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  กฎ  ประกาศนี้  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามที่
เห็นสมควร  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓) ระงับการใช้คล่ืนความถี่  หรือพักใช้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี   
(๔) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี 
(๕) ดําเนินการตามกฎหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ 
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

ปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



ภาคผนวก 
แนบทายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ 
 

คลื่นความถี่ยาน VHF กําหนดใหใชสําหรับการติดตอสื่อสารแบบซิมเพลกซ (Simplex) โดยมี
หมายเลขกํากับชองสัญญาณและคลื่นความถี่ของแตละชอง ดังนี้ 

 

ชองท่ี คลื่นความถี่ (MHz) กําหนดใหใชสําหรับ 

๑ ๑๖๒.๑๒๕ 
 การติดตอสื่อสารประเภทเสียง   สําหรับประสานงานกับหนวยงาน 
                                    ในสังกัดกรมการปกครอง และ 
                                                       กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

๒ ๑๖๒.๑๕๐  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๓ ๑๖๒.๑๗๕  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๔ ๑๖๒.๒๒๕  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๕ ๑๖๒.๔๗๕  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๖ ๑๖๒.๕๒๕  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง   สําหรับเรียกขาน (Calling) 
๗ ๑๖๒.๕๗๕  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๘ ๑๖๒.๖๕๐  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๙ ๑๖๒.๗๗๕  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๑๐ ๑๖๒.๘๒๕  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 
๑๑ ๑๖๒.๙๗๕  การติดตอสื่อสารประเภทเสียง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


