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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)  ของหน่วยงานของรัฐ 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
แบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)  ของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและบุคคลท่ีได้รับอนุญาต  
ให้ร่วมใช้คลื่นความถี่กับหน่วยงานของรัฐใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนและปัญหาการรักษาความปลอดภัยต่อข่ายสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ  โดยอยู่บนพื้นฐาน
การใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒ )  พ .ศ .  ๒๕๖๐   และมาตรา  ๒๗   (๒๔ )   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
(ฉบับที่  ๓)  พ .ศ .  ๒๕๓๕  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)   
ของหน่วยงานของรัฐ  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔   

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ว 
ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑”  หมายความว่า  เคร่ืองวิทยุคมนาคม

ตามความหมายในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยผู้ใช้สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เอง 
จากภายนอกเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
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“เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒”  หมายความว่า  เคร่ืองวิทยุคมนาคม
ตามความหมายในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เอง 
จากภายนอกเคร่ืองวิทยุคมนาคม  แต่สามารถต้ังคลื่นความถ่ีด้วยเคร่ืองตั้งคลื่นความถี่  (Programmer)  
หรือโดยวิธีอื่น 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็น
หน่วยงานของรัฐ 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐและตําแหน่งซึ่งปรากฏตามภาคผนวก  ๑   
ท้ายประกาศน้ี  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศ 
(๒) ป้องกันและปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๓) อารักขาบุคคลสําคัญของประเทศ 
(๔) อารักขาบุคคลสําคัญของต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 
“หน่วยงานอื่น”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐอื่นนอกเหนือจากหน่วยงาน 
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑  หรือ 

เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒  และให้หน่วยงานอื่นใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒ 

ข้อ ๖ ผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีประเภท  ๑  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

(๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานและมีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับ
มอบหมายโดยตรงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน  หรือเป็นข้าราชการหรือพนักงาน 
ซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่นและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

(๒) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความม่ันคงของชาติ 
(๓) ต้องเป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี   

จากหน่วยงานท่ีตนสังกัด  หน่วยงานอ่ืน  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยหลักสูตรการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม  
แบบสังเคราะห์ความถี่  อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อวิชา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 (ข) หลักการติดต่อสื่อสารและหลักการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 
 (ค) กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร 
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(๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานว่ามีความจําเป็นต้องใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑  หรือเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒ 

ข้อ ๗ ผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีประเภท  ๒  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ดงันี้ 

(๑) เป็นบุคคลซึ่งมีฐานะ  ดังนี้   
 (ก) เป็นข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การของรัฐ  พนักงานหน่วยงาน

ของรัฐ  หรือลูกจ้างซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน  หรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืน  หรือลูกจ้าง 
ซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานหรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน  หรือ 

 (ข) เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้คลื่นความถี่กับหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่จาก  กสทช.  ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น 

(๒) ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ 
(๓) ต้องเป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่   

จากหน่วยงาน  หน่วยงานอื่น  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยหลักสูตรการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
แบบสังเคราะห์ความถี่  อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อวิชา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 (ข) หลักการตดิต่อสื่อสารและหลักการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 
 (ค) กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร 
(๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นว่ามีความจําเป็นต้องใช้

เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒   
ข้อ ๘ การใช้คลื่นความถี่ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ให้ใช้เฉพาะคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
(๒) การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร  และผ่านการอนุมัติจาก  กสทช.  แล้วเท่านั้น 
(๓) ในกรณีการป้องกันประเทศ  การปราบปรามอาชญากรรม  เกิดเหตุอันตรายหรือเหตุฉุกเฉิน  

และมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑  ที่ได้รับ
อนุญาตถูกต้องตามประกาศน้ี  เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นโดยใช้คลื่น
ความถี่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการจัดสรรความถ่ีวิทยุจาก  กสทช.  แต่ไม่อาจปฏิบัติตาม  (๒)  
ได้โดยครบถ้วน  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นใช้คลื่นความถ่ีนั้นได้เท่าที่จําเป็น  ทั้งนี้  ต้องระงับการใช้
คลื่นความถี่นั้นโดยทันทีเม่ือเหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง  และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงาน
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่รายงานการใช้คลื่นความถี่นั้นต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลง  
และให้บันทึกในรายงานการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้สํานักงาน  กสทช.  สามารถตรวจสอบได้ 
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ข้อ ๙ หน่วยงานและหน่วยงานอื่นต้องควบคุมการรับ - ส่งข่าวสารทางเคร่ืองวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

ข้อ ๑๐ การใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี  ต้องดําเนินไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ที่จะนํามาใช้งานอาจเป็นเคร่ืองวิทยุคมนาคม
ของหน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  หรือเป็นของผู้ใช้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใช้
คลื่นความถ่ีกับหน่วยงานของรัฐ  การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีของหน่วยงาน  
หน่วยงานอื่นหรือของผู้ใช้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใช้คลื่นความถี่กับ
หน่วยงานของรัฐ  ต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ   
และคําสั่งของ  กสทช.  ที่เก่ียวข้อง 

กรณีใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใช้คลื่นความถ่ีกับหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๒  ท้ายประกาศนี้  และได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๑๔  
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวทิยุคมนาคม  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๒ หน่วยงานและหน่วยงานอื่นต้องจัดทําบัญชีคุมการเบิกจ่ายเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
แบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น 

ข้อ ๑๓ การพกพาเคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน
ไปใช้งานนอกที่ตั้งหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน  ต้องพกพาในลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นเท่านั้น   

ข้อ ๑๔ หน่วยงานและหน่วยงานอื่นต้องจัดให้มีบัตรประจําตัวผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
ประจําหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น  และบัตรประจําเคร่ืองวิทยุคมนาคมซึ่งระบุตราอักษร  รุ่น/แบบ  
หมายเลขเคร่ือง  หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม  และหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์  ซึ่งจะต้องมีรูปแบบ
สอดคล้องตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๓  ท้ายประกาศน้ี  โดยผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถ่ีของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นต้องแสดงบัตรประจําตัวผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมประจําหน่วยงาน
หรือหน่วยงานอื่น  และบัตรประจําเคร่ืองวิทยุคมนาคมต่อเจ้าพนกังานเมื่อถูกตรวจค้น 

หน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนต้องจัดทําบัตรประจําตัวผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมให้กับผู้ใช้ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใช้คลื่นความถี่กับหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น  โดยผู้ใช้ 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมส่วนตัวต้องแสดงบัตรประจําตัวผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
ที่เก่ียวข้องต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้น 

ข้อ ๑๕ หน่วยงานและหน่วยงานอื่นต้องจัดทําประกาศหรือระเบียบควบคุมการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นให้สอดคล้องกับประกาศนี้   



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นต้องจัดทําคู่มือการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่สําหรับผู้ใช้ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น 

ข้อ ๑๗ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นต้องอํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบ
เก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้และตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๘ ผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ที่ฝ่าฝืนประกาศนี้  หรือประกาศ 
หรือระเบียบของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน  ให้หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นพิจารณาโทษทางวินัย 
ตามควรแต่กรณี 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานอื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
ประเภท  ๑  อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นต่อไปได้จนกว่าเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมหมดอายุการใช้งาน 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑  อยู่ก่อนวันที่ประกาศน้ีใช้บังคับ  ให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นต่อไปได้
จนกว่าใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมจะหมดอายุ   

ข้อ ๒๑ หากตรวจสอบพบว่าหน่วยงาน  หน่วยงานอื่น  หรือผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม 
แบบสังเคราะห์ความถี่  ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  ประกาศนี้  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  กฎ  หรือประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด  กสทช.  จะพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร  แล้วแต่กรณี  ดังนี้   

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓) ระงับการใช้คลื่นความถี่  หรือพักใช้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี 
(๔) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี   
(๕) ดําเนินการตามกฎหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  สุกิจ  ขมะสุนทร 
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครือ่งวิทยุคมนาคมแบบสงัเคราะหค์วามถ่ี (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ 

 
หน่วยงาน ได้แก่ 

๑. กองทัพบก 
๒. กองทัพอากาศ 
๓. กองทัพเรือ 
๔. สํานักพระราชวัง 
๕. สํานักราชเลขาธิการ 
๖. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
๗. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
๘. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๙. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
๑๐. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๑๓. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
๑๔. กรมศุลกากร 
๑๕. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑๖. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๑๗. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๘. กระทรวงมหาดไทย เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนกลาง 

๑๘.๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๘.๒ เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๑๘.๓ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
๑๘.๔ อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง และอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
๑๘.๕ เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง และ

เลขานุการอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
๑๘.๖ ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสํานัก ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

และกรมการปกครอง 
๑๘.๗ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
๑๘.๘ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการ

ปกครอง 
ส่วนภูมิภาค 
๑๘.๙ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
๑๘.๑๐ ปลัดจังหวัด ผู้ช่วยปลัดจังหวัด หัวหน้าฝ่ายปกครองจังหวัด และหัวหน้าฝ่าย

กิจการพิเศษ 
 
 



-๒- 
 
๑๘.๑๑ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดและเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด 
๑๘.๑๒ นายอําเภอ ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ ปลัดอําเภอ 
๑๘.๑๓ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น และเสมียนตราจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด 

๑๙. กรมเจ้าท่า เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี 
 ระดับผู้บริหาร 
 ๑๙.๑ อธิบดีกรมเจ้าท่า 
 ๑๙.๒ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า 
 ระดับอํานวยการ 
 ๑๙.๓ ผู้อํานวยการสํานัก 
 ๑๙.๔ ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
 ๑๙.๕ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 ๑๙.๖ เลขานุการกรมเจ้าท่า 
 ๑๙.๗ ผู้อํานวยการกอง 
 ๑๙.๘ ผู้อํานวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 
 ระดับหัวหน้า 
 ๑๙.๙ หัวหน้าส่วน 
 ๑๙.๑๐ หัวหน้ากลุ่ม 
 ๑๙.๑๑ หัวหน้าศูนย์ 
 ๑๙.๑๒ หัวหน้าฝ่าย 

 
-------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ๒ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ 

 
แนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการขออนุญาตใชเ้ครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว 

เพื่อร่วมใช้คลืน่ความถ่ีกับหน่วยงานของรฐั 
 

๑. บุคคลที่ประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพ่ือร่วมใช้คลื่นความถ่ีกับหน่วยงานของรัฐ 
ต้องกรอกแบบคําขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยให้หน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่บุคคลน้ันจะขอ
อนุญาตร่วมใช้คลื่นความถี่ให้ความยินยอมและกําหนดสัญญาณเรียกขาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเป็น
หนังสือรับรองตามแบบที่สํานักงานกําหนดในภาคผนวก ๓ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้แทนบัตร
ประจําตัวประชาชนได้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 ๑.๒ สําเนาเอกสารรับรองการเป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 ๑.๓ เอกสารอ่ืนใดที่จําเป็นแก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานเห็นสมควร (ถ้ามี) 

๒. หน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่จะอนุญาตให้บุคคลร่วมใช้คลื่นความถ่ี ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจากคณะกรรมการแล้ว จะพิจารณาความเหมาะสมและให้ความยินยอมแก่
บุคคลร่วมใช้คลื่นความถ่ีในข้อ ๑. โดย 

 ๒.๑ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์การของรัฐ 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแต่กรณี 

 ๒.๒ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน แล้วแต่กรณี 

 ๒.๓ ผู้บังคับการกองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 
๓. บุคคลที่ประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพ่ือร่วมใช้คลื่นความถ่ีกับหน่วยงานของรัฐ

ย่ืนแบบคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานในข้อ ๑ . และชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่
คณะกรรมการกําหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ย่ืนคําขอ ณ สํานักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ 
(สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสํานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 

๔. คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ภายหลังจากผู้ย่ืนคําขอ
อนุญาตดําเนินการตามข้อ ๓. เรียบร้อยแล้ว และจะดําเนินการนําส่งสําเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกล่าวให้หน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่อนุญาตให้บุคคลร่วมใช้คลื่นความถี่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกํากับดูแล
ข่ายสื่อสารต่อไป 

๕. บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้องจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก ซึ่งบรรจุคลื่นความถ่ีที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้กับหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนและคลื่นความถ่ี
กลางสําหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
และดําเนินการแจ้งยืนยันการได้รับอนุญาต โดยแสดงใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อหน่วยงานหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่อนุญาตให้ร่วมใช้คลื่นความถ่ี 
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๖. หน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่อนุญาตให้บุคคลร่วมใช้คลื่นความถ่ี ต้องจัดทําบัตรประจําตัว
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้แก่บุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือรับรองสถานะการเป็นลูกข่าย
ของข่ายสื่อสารน้ันๆ และมีหน้าที่แจ้งยกเลิกการอนุญาตให้บุคคลร่วมใช้คลื่นความถ่ีต่อสํานักงาน กสทช. 
 

-------------------------- 

การขออนญุาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อรว่มข่ายสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ

ผู้ประสงค์จะร่วมข่ายสื่อสาร หน่วยงานเจ้าของความถ่ี

ผ่านการอบรมหลักสูตร
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

(Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ
1

ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ตามแบบที่สํานักงาน กสทช. กําหนด

2

จัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม และบรรจุคล่ืนความถ่ี
ตามท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

3

รับรองให้ความเห็นชอบหรือยินยอมให้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมส่วนตัวเพ่ือร่วมข่ายสื่อสารของ
หน่วยงาน และกําหนดสัญญาณเรียกขาน 4

แจ้งยืนยันการได้ใบอนุญาตให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม

5

จัดทําบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

6

 
 
 
 



 
ภาคผนวก ๓ 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ 

 
 

รูปแบบของบตัรประจําตัวผูใ้ช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปแบบของบตัรประจําเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหน้า ด้านหลัง 

เลขที่ .................................. 
 
ช่ือ .......................... สกุล ...................................... 

ตําแหน่ง ................................................................ 

สัญญาณเรียกขาน ................................................. 

.................................. 
ลายมือช่ือ 

............................................... 
ตําแหน่ง .............................................. 

ผู้ออกบัตร 

ตราประทับของหน่วยงาน 

บัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวทิยุคมนาคม 
 
ข่ายส่ือสารวิทยุคมนาคม  .................... (หน่วยงาน) .................... 
...................................................... (ที่อยู่) ...................................................... 

 
วันออกบัตร ............................................................. 
วันหมดอายุ ............................................................. 

ด้านหน้า ด้านหลัง 

เลขที่ .................................. 
 
เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิด ..................................... 
ตราอักษร ................................... รุ่น/แบบ ......................................... 
หมายเลขเคร่ือง ................................................................................... 
หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม .......................................................... 
หมายเลขทะเบียนครภัณฑ์ ..................................................................

............................................... 
ตําแหน่ง .............................................. 

ผู้ออกบัตร 

ตราประทับของหน่วยงาน 

บัตรประจําเครื่องวทิยุคมนาคม 
 
ข่ายส่ือสารวิทยุคมนาคม  .................... (หน่วยงาน) .................... 
...................................................... (ที่อยู่) ...................................................... 

 
วันออกบัตร ............................................................. 
วันหมดอายุ ............................................................. 
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รูปแบบหนังสอืรับรองให้ใชเ้ครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวเพื่อร่วมใชค้ลืน่ความถ่ีกับหน่วยงานของรฐั  
--------------- 

 
ที่.................. 

หนังสือรับรอง 
 

 ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. 
ตําแหน่ง............................................................................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน.................................................................................................................................................. 
ผ่านการอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหค์วามถ่ี (Synthesizer)”จากหน่วยงาน  

 ต้นสังกัด 
  สํานักงาน กสทช. 
  หน่วยงานอ่ืน (ระบุช่ือหน่วยงาน).................................................................................. 
 (แนบสําเนาใบประกาศนียบัตรหรือเอกสารอ่ืนเพ่ือแสดงว่าได้ผ่านการอบรบตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว) 
   

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 
(Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ เห็นชอบให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)  

 ประเภท ๑  
 ประเภท ๒  
เพ่ือร่วมข่ายสื่อสารของหน่วยงาน.......................................................................................... 

โดยใช้สัญญาณเรียกขานว่า................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
คําอธิบายเพ่ิมเติม 

๑. การลงนามของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

๒. การลงนามของส่วนราชการทหาร ต้องลงนามโดยเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เจ้ากรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หรือผู้ปฏิบัติการแทน  
แล้วแต่กรณี 

๓. การลงนามของส่วนราชการตํารวจ ต้องลงนามโดยผู้บังคับการกองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 

๔. ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ 
หรือลูกจ้าง และได้จัดหาเคร่ืองวิทยุคมนาคมส่วนตัวมาใช้ในกิจการของหน่วยงาน ซ่ึงตนสังกัด เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตน ให้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม ฉบับละ ๑๐๐ บาท  
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ลงช่ือ............................................................... 
      (...............................................................) 
ตําแหน่ง........................................................... 

ผู้รับรอง 
วันที่............./........................./................�


