
 หน้า   ๙๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง  การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและปัญหาการรักษาความปลอดภัยต่อข่าย
ส่ือสารของหน่วยงานของรัฐ  โดยอิงอยู่บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ   
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ   

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  วรรคสาม  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  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)   
ของหน่วยงานของรัฐไว้  ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสัง เคราะห์ความถี่  
(SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน

ประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  

(SYNTHESIZER)  ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 



 หน้า   ๙๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  
(SYNTHESIZER)  ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๓) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  
(SYNTHESIZER)  ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๔) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  
(SYNTHESIZER)  ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑”  หมายความว่า  เครื่องวิทยุคมนาคม

ตามความหมายในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยผู้ใช้สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจาก 
ภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม 

“เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒”  หมายความว่า  เครื่องวิทยุคมนาคม
ตามความหมายในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจาก 
ภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม  แต่สามารถตั้งคลื่นความถี่ด้วยเครื่องตั้งคลื่นความถี่  (PROGRAMMER)  
หรือโดยวิธีอ่ืน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย 
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐและตําแหน่งซ่ึงปรากฏตามภาคผนวกแนบท้าย  
ประกาศนี้  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศ 
(๒) ป้องกันและปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายที่ มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 

ของประชาชน 
(๓) อารักขาบุคคลสําคัญของประเทศ 
(๔) อารักขาบุคคลสําคัญของต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 
“หน่วยงานอ่ืน”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐอ่ืนนอกเหนือจากหน่วยงาน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๖ ให้หน่วยงานใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑  และให้
หน่วยงานอ่ืน  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒ 

ข้อ ๗ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

(๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานซ่ึงอยู่ในสังกัดหน่วยงานและมีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับ
มอบหมายโดยตรงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน  หรือเป็นข้าราชการหรือพนักงาน 
ซ่ึงอยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืนและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

(๒) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความม่ันคงของชาติ 
(๓) ต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑   

จากหน่วยงานที่ตนสังกัด  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานที่ตนสังกัด 
(๔) ต้องผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจากหน่วยงาน  

ที่ตนสังกัด  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานที่ตนสังกัด 
(๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานว่ามีความจําเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑ 
ข้อ ๘ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(๑) เป็นบุคคลซ่ึงมีฐานะ  ดังนี้   
 (ก) เป็นข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การของรัฐ  พนักงานหน่วยงาน

ของรัฐ  หรือลูกจ้างซ่ึงอยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน  หรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืน  หรือลูกจ้าง 
ซ่ึงอยู่ในสังกัดหน่วยงานหรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน  หรือ 

 (ข) เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้ความถี่วิทยุกับหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่ได้รับจัดสรรความถี่วิทยุจากคณะกรรมการในการปฏิบัตหิน้าที่เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน 

(๒) ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความม่ันคงของชาติ 
(๓) ต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒   

จากหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่ตนสังกัด  หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน
ที่ตนสังกัด 

(๔) ต้องผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบว่าด้วยการรกัษาความปลอดภัยแห่งชาติจากหน่วยงาน
หรือหน่วยงานอ่ืนที่ตนสังกัด  หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่ตนสังกัด 

(๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนว่ามีความจําเป็นต้องใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒   

ข้อ ๙ การใช้คล่ืนความถี่ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
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(๑) ให้ใช้เฉพาะคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
(๒) การใช้คล่ืนความถี่นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ

คล่ืนความถี่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร  และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติแล้วเท่านั้น 
(๓) ในกรณีการป้องกันประเทศ  การปราบปรามอาชญากรรม  เกิดเหตุอันตรายหรือเหตุฉุกเฉิน 

และมีความจําเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท   ๑   
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามประกาศนี้  เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนโดยใช้
คล่ืนความถี่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการจัดสรรความถี่วิทยุจากคณะกรรมการ  แต่ไม่อาจ
ปฏิบัติตาม  (๒)  ได้โดยครบถ้วน  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นใช้คล่ืนความถี่นั้นได้เท่าที่จําเป็น  ทั้งนี้  
ต้องระงับการใช้คล่ืนความถี่นั้นโดยทันทีเม่ือเหตุการณ์ดังกล่าวส้ินสุดลง  และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงอยู่ใน
สังกัดหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่รายงานการใช้คล่ืนความถี่นั้นต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลง  และให้บันทึก 
ในรายงานการใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๐ หน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนต้องควบคุมการรับ-ส่งข่าวสารทางเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

ข้อ ๑๑ การใช้เครื่องวทิยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  ต้องดําเนินไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนเท่านั้น 

ข้อ ๑๒ เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ที่จะนํามาใช้งานอาจเป็นเครื่องวิทยุ
คมนาคมของหน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืนหรือเป็นของผู้ใช้ซ่ึงได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน  หรือหน่วยงานอ่ืน
ให้นํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน  หรือหน่วยงานอ่ืนนั้น 

ข้อ ๑๓ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน
หรือของผู้ใช้  ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ   
และคําส่ังของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๔ หน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนต้องจัดทําบัญชีคุมการเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคม 
ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน 

ข้อ ๑๕ การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมไปใช้งานนอกที่ตั้งหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน   
ต้องพกพาไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนเท่านั้น  และพกพาในลักษณะ 
ที่เหมาะสม   

ข้อ ๑๖ หน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนต้องจัดให้มีบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจํา
หน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน  และบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมซ่ึงระบุตราอักษร  รุ่น/แบบ  
หมายเลขเครื่อง  หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม  และหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  โดยต้องแสดงต่อ 
เจ้าพนักงานเม่ือถูกตรวจค้น 



 หน้า   ๙๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว  ผู้ใช้จะต้องแสดงใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เก่ียวข้องต่อ 
เจ้าพนักงานเม่ือถูกตรวจค้น 

ข้อ ๑๗ หน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนต้องจัดทําประกาศหรือระเบียบควบคุมการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนให้สอดคล้องกับประกาศนี้  แล้วส่งให้
สํานักงานจํานวนหนึ่งชุด 

ข้อ ๑๘ หน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนต้องจัดทําคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่สําหรับผู้ใช้ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนต้องอํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบ
เก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้และตามกฎหมาย 

ข้อ ๒๐ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ฝ่าฝืนประกาศนี้  หรือประกาศหรือระเบียบของหน่วยงาน
หรือหน่วยงานอ่ืน  ให้หน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนพิจารณาโทษทางวินัยตามควรแต่กรณ ี

ข้อ ๒๑ หน่วยงานอ่ืนซ่ึงได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑ 
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นต่อไปได้จนกว่าเครื่องวิทยุคมนาคมหมดอายุ   
การใช้งาน 

ข้อ ๒๒ ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างซ่ึงได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑  อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นต่อไปได้
จนกว่าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหมดอายุ 

ข้อ ๒๓ หากตรวจสอบพบว่าหน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  หรือผู้ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม   
ฝ่าฝืนต่อบทแห่งกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  กฎ  ประกาศนี้  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควร  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 และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง การใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสงัเคราะหความถี่ (SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ 

 
หนวยงาน ไดแก 

๑. กองทัพบก 
๒. กองทัพอากาศ 
๓. กองทัพเรือ 
๔. สํานักพระราชวัง 
๕. สํานักราชเลขาธิการ 
๖. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๗. สํานักขาวกรองแหงชาติ 
๘. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๙. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
๑๐. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๑๓. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
๑๔. กรมศุลกากร 
๑๕. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑๖. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
๑๗. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๘. กระทรวงมหาดไทย  เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้  

สวนกลาง 
๑๘.๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๘.๒ เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๘.๓ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ

ผูตรวจราชการกรมการปกครอง  
๑๘.๔ อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง และอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
๑๘.๕ เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง  เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง  และ

เลขานุการอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
 

 
 



-๒- 
 

๑๘.๖ ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานัก ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
กรมการปกครอง 

๑๘.๗ หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
๑๘.๘ หัวหนาฝายและหัวหนางานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการ

ปกครอง 
สวนภูมิภาค 
๑๘.๙ ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด 
๑๘.๑๐ ปลัดจังหวัด ผูชวยปลัดจังหวัด หัวหนาฝายปกครองจังหวัด และหัวหนาฝายกิจการพิเศษ 
๑๘.๑๑ หัวหนาสํานักงานจังหวัดและเลขานุการผูวาราชการจังหวัด 
๑๘.๑๒ นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ปลัดอําเภอ 
๑๘.๑๓ ผูตรวจการสวนทองถ่ิน และเสมียนตราจังหวัด ท่ีทําการปกครองจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


