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ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยคุมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER) 

ในข่ายวิทยุส่ือสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง  การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานของรัฐ  ลงวันที่  
๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้ยกเลิกระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงทําให้
ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  
(SYNTHESIZER)  ของหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  สิ้นผล
บังคับไปด้วย  อาศัยอํานาจตามข้อ  ๑๗  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติฉบับดังกล่าว  กําหนดให้หน่วยงานต้องจัดทําประกาศหรือระเบียบ
ควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประกาศนี้   
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ว่าด้วยการใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ในข่ายวิทยุส่ือสารของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่สถานีส่ือสารทุกสถานีที่ร่วมใช้ข่ายวิทยุส่ือสารของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย   
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เครื่องวิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑  

และเครื่องวทิยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๒   
“ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  หรือหน่วยงานอื่น  

รวมถึง  อปพร.  และประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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“หน่วยงานอ่ืน”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากหน่วยงาน  และให้หมายความ
รวมถึงภาคเอกชนด้วย 

“ภาคเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรเอกชน  สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน   
“อปพร.”  หมายความว่า  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
“ศูนย์  อปพร.”  หมายความว่า  ศูนย์  อปพร.  กลาง  ศูนย์  อปพร.  เขต  ศูนย์  อปพร.  จังหวัด  

ศูนย์  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ศูนย์  อปพร.  อําเภอ  ศูนย์  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  ศูนย์  อปพร.  
เมืองพัทยา  ศูนย์  อปพร.  เทศบาล  และศูนย์  อปพร.  องค์การบริหารส่วนตําบล 

“ประชาชน”  หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการส่วนตัว
เพื่อร่วมใช้ในข่ายส่ือสารของหน่วยงานของรัฐ 

“ข่ายวิทยุส่ือสาร”  หมายความว่า  ข่ายวิทยุคมนาคมที่ใช้คล่ืนความถี่ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   

“ข่ายวิทยุส่ือสารของหน่วยงานอ่ืน”  หมายความว่า  ข่ายวิทยุคมนาคมที่ใช้คล่ืนความถี่ของ
หน่วยงานอ่ืน   

“สถานีส่ือสาร”  หมายความว่า  สถานีส่ือสารของหน่วยงาน  หน่วยงานอื่น  ศูนย์  อปพร.  
และผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

“ศูนย์วิทยุส่ือสาร”  หมายความวา่  สถานีส่ือสารที่มีหน้าที่ควบคุมข่ายวิทยุส่ือสาร  ดังนี้   
(๑) “ศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง”  หมายความว่า  สถานีส่ือสารในข่ายวิทยุส่ือสาร  ที่ตั้งอยู่ที่กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  และให้หมายความรวมถึงสถานีส่ือสารที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์  อปพร.  กลาง  ด้วย 
(๒) “ศูนย์วิทยุส่ือสารเขต”  หมายความว่า  สถานีส่ือสารในข่ายวิทยุส่ือสาร  ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต  และให้หมายความรวมถึงสถานีส่ือสารที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์  อปพร.  เขต  ด้วย   
(๓) “ศูนย์วิทยุส่ือสารจังหวัด”  หมายความว่า  สถานีส่ือสารในข่ายวิทยุส่ือสาร  ที่ตั้งอยู่ที่สํานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  และให้หมายความรวมถึงสถานีส่ือสารที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์  อปพร.  
จังหวัด  ด้วย   

(๔) “ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.”  หมายความว่า  สถานีส่ือสารในข่ายวิทยุส่ือสาร  ดังนี้ 
 (ก) ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์  อปพร.  กรุงเทพมหานคร 
 (ข) ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์  อปพร.  เขตใน

กรุงเทพมหานคร   
 (ค) ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  อําเภอ  ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์  อปพร.  อําเภอ   
 (ง) ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  ท้องถิ่น  ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์  อปพร.  องค์การบริหารส่วนตําบล  ศูนย์  

อปพร.  เทศบาล  ศูนย์  อปพร.  เมืองพัทยา  และศูนย์  อปพร.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง   
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(๕) “ศูนย์วิทยุส่ือสารของหน่วยงานอ่ืน”  หมายความว่า  สถานีส่ือสารในข่ายวิทยุส่ือสารของหน่วยงานอ่ืน  
ที่ตั้งอยู่ที่หน่วยงานอ่ืน 

“นามเรียกขาน”  หมายความว่า  ชื่อที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้เรียกแทนสถานีส่ือสาร  รวมถึงผู้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม  ตัวบุคคล  สถานที่และยานพาหนะ  ในการติดต่อส่ือสารโดยเครื่องวิทยุคมนาคม 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติ 

การยกเว้นหรือผ่อนผันให้ปฏิบัติตามระเบียบ  ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและการบริหารข่ายวิทยุส่ือสารของ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  โดยให้มีองค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่ตามความเหมาะสม  เพื่อทําหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบริหารข่ายวิทยุ
ส่ือสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีการปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ใช้เครื่องวิทยคุมนาคม 
 

 

ข้อ ๖ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

(๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดหน่วยงาน 
(๒) ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความม่ันคงของชาติ 
(๓) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่จากกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีหัวข้อวิชาอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง   
 (ข) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   
 (ค) ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

แบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ในข่ายวิทยุส่ือสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(๔) ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีว่ามีความจําเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ข้อ ๗ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานอ่ืน  ในข่ายวิทยุ

ส่ือสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้   
(๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดหน่วยงานอ่ืน   
(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยตอ่สังคมหรือความม่ันคงของชาติ 
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(๓) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่จากหน่วยงานอ่ืน  
หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยมีหัวข้อวิชาอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
 (ข) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
 (ค) ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

แบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ในข่ายวิทยุส่ือสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(๔) ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีว่ามีความจําเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ข้อ ๘ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวในข่ายวิทยุส่ือสารของ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้   
(๑) เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หรือเป็นข้าราชการ  พนักงานในสังกัดหน่วยงานอ่ืน  หรือเป็น  อปพร.  หรือประชาชน   
(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความม่ันคงของชาติ 
(๓) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่จากกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยมีหัวข้อวิชาอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง   
 (ข) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
 (ค) ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

แบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ในข่ายวิทยุส่ือสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(๔) ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีว่ามีความจําเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

หมวด  ๒ 
การควบคุมข่ายวิทยุส่ือสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์  แนวทางและวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  รวมทั้ง
การใช้คล่ืนความถี่ในข่ายวิทยุส่ือสาร  และนามเรียกขานของผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุส่ือสาร  
ให้เป็นไปตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด 

ข้อ ๑๐ การควบคุมข่ายวิทยุส่ือสาร  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
(๑) ศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง  เป็นศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุส่ือสาร  โดยมีอธิบดีเป็นผู้อํานวยการ 

ศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง  มีอํานาจควบคุมศูนย์วิทยุส่ือสารเขต  ศูนย์วิทยุส่ือสารจังหวัด  ศูนย์วิทยุส่ือสาร  
อปพร.  รวมถึงสถานีส่ือสารทุกสถานใีนข่ายวิทยุส่ือสาร 

(๒) ศูนย์วิทยุส่ือสารเขต  เป็นศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุส่ือสาร  ที่อยู่ในความควบคุมของศูนย์วิทยุ
ส่ือสารกลาง  โดยมีผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  เป็นผู้อํานวยการศูนย์วิทยุ
ส่ือสารเขต  มีอํานาจควบคุมศูนย์วิทยส่ืุอสารจังหวัด  ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  รวมถงึสถานีส่ือสารทุกสถานี  
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ   



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๓) ศูนย์วิทยุส่ือสารจังหวัด  เป็นศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุส่ือสาร  ที่อยู่ในความควบคุมของ 
ศูนย์วิทยุส่ือสารเขต  โดยมีหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เป็นผู้อํานวยการ
ศูนย์วิทยุส่ือสารจังหวัด  มีอํานาจควบคุมศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  รวมถึงสถานีส่ือสารทุกสถานี  ในเขตพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบ   

(๔) ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  เป็นศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุส่ือสาร  ที่อยู่ใน
ความควบคุมของศูนย์วิทยุ ส่ือสารกลาง  โดยมี ผู้อํานวยการศูนย์  อปพร .   กรุงเทพมหานคร   
เป็นผู้อํานวยการศนูย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจควบคุมศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  
เขตในกรุงเทพมหานคร  รวมถึงสถานีส่ือสารทุกสถานีในข่ายวิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๕) ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  เป็นศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุส่ือสาร   
ที่อยู่ในความควบคุมของศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้อํานวยการศูนย์  อปพร.  
เขตในกรุงเทพมหานคร  เป็นผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจ
ควบคุมสถานีส่ือสารทุกสถานีในข่ายวิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๖) ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร .  อําเภอ  และศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.   ท้องถิ่น  เป็น 
ศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุส่ือสาร  ที่อยู่ในความควบคุมของศูนย์วิทยุส่ือสารจังหวัด  โดยมีผู้อํานวยการศูนย์  อปพร.  
อําเภอ  เป็นผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  อําเภอ  และผู้อํานวยการศูนย์  อปพร.  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  ผู้อํานวยการศูนย์  อปพร.  เทศบาล  ผู้อํานวยการศูนย์  อปพร.  เมืองพัทยา   
และผู้อํานวยการศูนย์  อปพร.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  เป็นผู้อํานวยการ 
ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  ท้องถิ่น  มีอํานาจควบคุมสถานีส่ือสารทุกสถานีในข่ายวิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๑๑ ให้ศูนย์วิทยุส่ือสารจัดทําบัญชีคุมการเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคมในสังกัดตามแบบ 
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  และจัดส่งสําเนาให้กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  ๑  ชุด  ภายในวันที่  ๓๐  กันยายนของทุกปี   

ข้อ ๑๒ ศูนย์วิทยุส่ือสาร  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุมการรับ - ส่ง  ข่าวสารทางเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย 

การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ดูแลการติดต่อ  การใช้ถ้อยคํา  และการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เม่ือพบว่าผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมผู้ใดผู้หนึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  
หรือไม่เชื่อฟังให้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

(๒) จัดให้มีพนักงานวิทยุประจําศูนย์วิทยุส่ือสาร 
(๓) จัดให้มีสมุดบันทึกการติดต่อส่ือสาร  ไว้ประจําศูนย์วิทยุส่ือสาร  สําหรับให้พนักงานวิทยุ 

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบันทึกข้อความที่ทําการติดต่อ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  และเพื่อประโยชน์อ่ืน  ๆ 
แก่ทางราชการ 

ข้อ ๑๓ พนักงานวิทยุประจําศูนย์วิทยุส่ือสารในข่ายวิทยุส่ือสาร  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๑) เป็นผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุส่ือสาร 
(๒) ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่

ประจําศูนย์วิทยุส่ือสาร 

หมวด  ๓ 
การขอใช้ข่ายวิทยุส่ือสาร  และการร่วมข่ายวิทยุส่ือสาร 

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

ข้อ ๑๔ ผู้มีสิทธิขอใช้ข่ายวิทยุส่ือสาร  ได้แก่ 
(๑) หน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด   
(๒) ศูนย์  อปพร.  และ  อปพร.   
(๓) หน่วยงานอ่ืน  รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
(๔) ประชาชนและผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ข้อ ๑๕ การใช้ข่ายวิทยุส่ือสารให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ให้ใช้เฉพาะคล่ืนความถี่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุญาตให้ร่วมใช้เท่านั้น 
(๒) การใช้ข่ายวิทยุส่ือสาร  ต้องแจ้งไปยังศูนย์วิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบก่อนทุกครั้ง  

และเม่ือส้ินสุดการติดต่อส่ือสารต้องแจ้งให้ศูนย์วิทยุส่ือสารนั้นทราบด้วย 
ข้อ ๑๖ เครื่องวิทยุคมนาคมที่จะนํามาใช้งานอาจเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงาน  

หน่วยงานอ่ืน  หรือเป็นของผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ซ่ึงได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน  หรือหน่วยงานอ่ืน
ให้นํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของหน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  หรือภารกิจในด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ข้อ ๑๗ หน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  รวมถึงศูนย์  อปพร.  ที่มีเครื่องวิทยุคมนาคมใช้งานอยู่  
และมีความประสงค์จะขอร่วมข่ายวิทยุส่ือสารและใช้ข่ายวิทยุส่ือสาร  ต้องยื่นคําขออนุญาตต่ออธิบดี  
ผ่านผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามลําดับชั้นที่กําหนดในข้อ  ๑๐  โดยให้แจ้ง
รายละเอียดของสถานีส่ือสาร  สถานที่ใช้งาน  รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม  ซ่ึงระบุ
ตราอักษร  แบบ  รุ่น  หมายเลขเครื่อง  และเลขทะเบียนครุภัณฑ์  พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมทีไ่ด้รับอนุญาต  หรือทะเบียนเครื่องวิทยคุมนาคม  นามเรียกขาน  ตามแบบที่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีความประสงค์จะขอร่วมข่ายวิทยุส่ือสารและใช้ข่ายวิทยุส่ือสาร   
ให้ยื่นคําขออนุญาตและแจ้งรายละเอียดเช่นเดียวกับที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรอง
ในแบบคําขอ  พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกอบด้วย  ชื่อของผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  คุณสมบัติ
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และนามเรียกขาน  ตามแบบที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด  
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 



  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

สําหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะขอร่วมข่ายวิทยุส่ือสารและใช้ข่ายวิทยุส่ือสาร  ให้ยื่น 
คําขออนุญาตและแจ้งรายละเอียดเช่นเดียวกับที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  โดยแจ้งเหตุผลความจําเป็น   
และมีผู้ให้การรับรองความประพฤติ 

ข้อ ๑๘ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอร่วมข่ายวิทยุส่ือสาร
ตามข้อ  ๑๗  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เท่านั้น  และจะไม่อนุญาตให้สถานีส่ือสารใด  ร่วมข่ายวิทยุ
ส่ือสารและใช้ข่ายวิทยุส่ือสาร  หากสถานีส่ือสารนั้นยังไม่มีเครื่องวิทยุคมนาคมใช้งาน  ยกเว้นกรณีขอร่วม
ข่ายวิทยุส่ือสารและใช้ข่ายวิทยุส่ือสารเพื่อจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม  มาใช้งานในข่ายวทิยุส่ือสาร   

เม่ือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พิจารณาอนุญาตให้สถานีส่ือสารใดร่วมข่ายวิทยุ
ส่ือสารและใช้ข่ายวิทยุส่ือสารแล้ว  จะดําเนินการขอขยายข่ายวิทยุส่ือสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  สถานีส่ือสารที่ขอร่วม
ข่ายวิทยุส่ือสารจะใช้ข่ายวิทยุส่ือสารได้  เม่ือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับอนุญาตให้ขยาย
ข่ายวิทยุส่ือสารแล้ว  เท่านั้น   

หมวด  ๔ 
การจัดหา  การใช้  และการพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
 

ข้อ ๑๙ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  ศูนย์  อปพร.  รวมถึง
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  เพื่อใช้ในข่ายวิทยุส่ือสาร  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีก่อนทุกครั้ง  
ทั้งนี้  การจัดหาจะต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  อนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง  รวมถึง 
ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๒๐ หากหน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  ศูนย์  อปพร.  หรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  มีความประสงค์
จะขอร่วมข่ายวิทยุส่ือสารและจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้ในข่ายวิทยุส่ือสาร  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๗  
โดยให้แจ้งรายละเอียดของสถานีส่ือสาร  สถานที่ใช้งาน  รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่จะดําเนินการจัดหามาใช้ในข่ายวิทยุส่ือสาร  ตามแบบที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ทั้งนี้  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงาน  ผู้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมในสังกัดหน่วยงาน  ร่วมข่ายวิทยุส่ือสารและจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  
ประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  ก็ได้  สําหรับหน่วยงานอ่ืน  และผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในสังกัด
หน่วยงานอ่ืน  ศูนย์  อปพร.  และ  อปพร.  รวมถึงประชาชน  ให้ร่วมข่ายวิทยุส่ือสารและจัดหา 
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  ประเภท  ๒  ได ้ เท่านั้น   



  หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ เม่ือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  
ศูนย์  อปพร.  หรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ร่วมข่ายวิทยุส่ือสารและจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมมาใช้งาน
ในข่ายวิทยุส่ือสารแล้ว  จะดําเนินการขอขยายข่ายวิทยุส่ือสารและจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
อนุญาตให้ขยายข่ายวิทยุส่ือสารและจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแล้ว  ให้หน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  ศูนย์  
อปพร.  หรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ดําเนินการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาต   

เม่ือหน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  ศูนย์  อปพร.  หรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  จัดหาเครื่องวิทยุ
คมนาคมได้แล้ว  ให้ส่งรายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว  ซ่ึงระบุตราอักษร  แบบ  รุ่น  หมายเลขเครื่อง  
และเลขทะเบียน  ครุภัณฑ์  หรือใบอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  พร้อมเครื่องวิทยุคมนาคม   
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบเพื่อลงทะเบียนและออกบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม 
ให้ต่อไป   

ข้อ ๒๒ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมในหมวดนี้  ให้ดําเนินการบรรจุคล่ืนความถี่ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้งานไปพร้อมกับคล่ืนความถี่กลางในคราวเดียวกัน 

ข้อ ๒๓ การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ต้องดําเนินไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนเท่านั้น   

การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมไปใช้งานนอกที่ตั้งหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน  ต้องพกพา 
ในลักษณะที่เหมาะสม   

หมวด  ๕ 
การจัดตั้งศูนย์วทิยุส่ือสารในข่ายวิทยุส่ือสาร 
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

ข้อ ๒๔ กรณีที่หน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  หรือศูนย์  อปพร.  ได้ดําเนินการขอร่วมข่ายวิทยุ
ส่ือสารตามข้อ  ๑๗  แล้ว  มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์วิทยุส่ือสารในข่ายวิทยุส่ือสารของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ต้องยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งศูนย์วิทยุส่ือสารต่อผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสาร
กลาง  ผ่านผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามลําดับชั้นที่กําหนดในข้อ  ๑๐   
โดยให้แจ้งรายละเอียดของที่ตั้งสถานีส่ือสาร  รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม  ซ่ึงระบุ
ตราอักษร  แบบ  รุ่น  หมายเลขเครื่อง  และเลขทะเบียนครุภัณฑ์  พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้ 
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาต  หรือทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม  นามเรียกขาน  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 



  หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ทั้งนี้  ผู้ยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งศูนย์วิทยุส่ือสารต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  
ผู้อํานวยการศูนย์  อปพร.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เม่ืออธิบดีอนุญาตแล้ว  จึงจะดําเนินการจัดตั้ง 
ศูนย์วิทยุส่ือสารในข่ายวิทยส่ืุอสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 

ข้อ ๒๕ ที่ตั้งศูนย์วิทยุส่ือสาร  ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งาน  ขนาดกําลังส่ง  ความสูง
ของสายอากาศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) สถานที่ตั้งศูนย์วิทยุส่ือสาร  ต้องมีความม่ันคงแข็งแรง  ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ 

(๒) การตั้งสถานีฐาน  (Base  Station)  ขนาดของเครื่องวิทยุคมนาคม  ความสูงของสายอากาศ 
ให้เป็นไป  ดังนี้ 

 (ก) ศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง  ศูนย์วิทยุส่ือสารเขต  ให้ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๖๐  วัตต์  (W)  
ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๑๐๐  เมตร   

 (ข) ศูนย์วิทยุส่ือสารจังหวัด  ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ให้ใช้กําลังส่ง
ไม่เกิน  ๔๕  วัตต์  (W)  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร   

 (ค) ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  เขตในกรุงเทพมหานคร  ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  อําเภอ  
ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  เทศบาลนคร  ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  เทศบาลเมือง  และศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  
เมืองพัทยา  ให้ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๓๐  วัตต์  (W)  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร 

 (ง) ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  เทศบาลตําบล  ศูนย์วิทยุส่ือสาร  อปพร.  องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ให้ใช้กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  (W)  ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๖๐  เมตร 

(๓) หากสถานที่ที่ขอตั้งศูนย์วิทยุส่ือสาร  อยู่ภายในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศบริเวณ
ใกล้เคียงสนามบิน  จะต้องได้รับความเห็นชอบในการติดตั้งสายอากาศของสถานีฐานหรือสถานีประจํา 
ที่จากกรมการบินพลเรือนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจากกรมการบินพลเรือนก่อน   

หมวด  ๖ 
บัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้ศูนย์วิทยุส่ือสารกลางจัดให้มีบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุส่ือสาร  
ตามแบบท้ายระเบียบนี้  โดยให้ผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง  เป็นผู้มีอํานาจในการออกบัตร   
และให้บัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  มีอายุคราวละสี่ปี  นับตั้งแต่วันออกบัตร 

กรณีบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมใกล้หมดอายุ  หากเจ้าของบัตรมีความประสงค์ 
จะใช้หรือได้รับความเห็นชอบให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อไป  ให้เจ้าของบัตรยื่นคําขออนุญาตขอต่ออายุบัตร
ภายในสามสิบวัน  ก่อนวันที่บัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหมดอายุ 



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

เม่ือปรากฏว่า  ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุส่ือสาร  พ้นจากการเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง  
เพิกถอนการอนุญาต  และเรียกบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นคนื   

ข้อ ๒๗ ให้ศูนย์วิทยุส่ือสารกลางจัดให้มีบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุส่ือสาร  
ตามแบบท้ายระเบียบนี้  โดยให้ผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง  เป็นผู้มีอํานาจในการออกบัตร   
และให้บัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม  มีอายุตลอดชีพนับตั้งแต่วันออกบัตร 

กรณีบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมสูญหาย  หรือชํารุด  ให้หน่วยงาน  หน่วยงานอ่ืน  ศูนย์  
อปพร .   หรือผู้ ใช้ เครื่ องวิทยุคมนาคม  ยื่นคําขอให้ออกบัตรประจําเครื่ องวิทยุคมนาคมใหม่   
ต่อผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารกลางผ่านผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามลําดับชั้น
ที่ กําหนดในข้อ  ๑๐  โดยแนบรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม  เพื่อดําเนินการออก 
บัตรประจําตัวเครื่องใหม่ทดแทน  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการภายในสามสิบวัน  นับจากวันที่ทราบว่าบัตรประจําตัว
เครื่องวิทยุคมนาคมสูญหาย  หรือชํารุด   

สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว  เม่ือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ต้องพ้นจากหน้าที่ราชการ
ด้วยเหตุอันใดก็ตาม  หรือหมดความจําเป็นที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  หรือไม่ประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม  หรือถูกยกเลิกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือทายาท  ต้องดําเนินการ  
ส่งคืนบัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคม  ให้ผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง  ส่วนเครื่องวิทยุคมนาคม  
สามารถจําหน่ายจ่ายโอนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้อยู่ให้กับผู้มีสิทธิใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม  ทั้งนี้   
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่พ้นจากหน้าที่ราชการ  หรือหมดความจําเป็น  
หรือไม่ประสงค์จะใช้  หรือถูกยกเลิกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

ให้ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับโอนเครื่องวิทยุคมนาคมตามวรรคสาม  แจ้งผู้อํานวยการ 
ศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง  ผ่านผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามลําดับชั้นที่กําหนด
ในข้อ  ๑๐  โดยแนบรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม  หมายเลขเครื่อง  เพื่อดําเนินการออก 
บัตรประจําตัวเครื่องวิทยุคมนาคมให้ใหม่  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนัที่ได้รับโอน 

หมวด  ๗ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของสถานีส่ือสาร 

 
 

ข้อ ๒๘ การใช้ข่ายวิทยุส่ือสารตามระเบียบนี้  ต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้น  และสถานีส่ือสารทุกสถานีในข่ายวิทยุส่ือสาร  ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้
และคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๒๙ พนักงานวิทยุประจําศูนย์วิทยุส่ือสารมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบเครื่องมือส่ือสารในศูนย์วิทยุส่ือสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๒) ประสานการใช้ข่ายวิทยุส่ือสาร  การติดต่อกับผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ควบคุมการรับ - ส่ง
ข่าวสารทางเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ดูแลการติดต่อ  
การใช้ถ้อยคํา  และการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุส่ือสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์วิทยุส่ือสารตามที่ ได้รับมอบหมาย  และเฝ้าฟังการติดต่อ 
พร้อมทําการติดต่อได้ตลอดเวลาเม่ือมีการเรียกขาน 

(๔) บันทึกข้อความที่ทําการติดต่อลงในสมุดบันทึกการติดต่อส่ือสารทุกครั้งที่มีการติดต่อส่ือสาร  
โดยให้มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 (ก) วัน  เดือน  ปี  และเวลา  ตั้งแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดของการติดต่อในแต่ละคร้ัง 
 (ข) คล่ืนความถี่ที่ใช้ในการติดต่อเรียกขานของคู่สถานีวิทยุส่ือสารที่ติดต่อ 
 (ค) ผลการติดต่อ  และสรุปข้อความในการติดต่อ 
(๕) กรณีมีเหตุจําเป็นหรือฉุกเฉินเร่งด่วน  ซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงาน  หรือต่อ

เครื่องมือส่ือสาร  ให้พนักงานวิทยรุายงานผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสาร  เพื่อพิจารณาส่ังการหรือส่ังหยุด
พักการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยุส่ือสารชั่วคราว  เม่ือผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารส่ังการอย่างใดแล้ว   
ให้แจ้งสถานีส่ือสารในข่ายวิทยุส่ือสารทราบ 

ข้อ ๓๐ ข้อห้ามสําหรับพนักงานวิทยุประจําศูนย์วิทยุส่ือสาร  มีดงันี้ 
(๑) ให้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้เครื่องมือส่ือสารในศูนย์วิทยุส่ือสาร 
(๒) ติดต่อกับสถานีส่ือสารที่มิได้รับอนุญาตให้ร่วมข่ายวิทยุส่ือสาร 
(๓) ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในศูนย์วิทยุส่ือสารเพื่อกิจส่วนตัว  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  อันไม่เก่ียวข้อง

กับงานราชการ 
(๔) ส่งข้อความใด ๆ  อันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ  

หน่วยงาน  ประชาชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อบุคคลที่ได้รับฟัง 
(๕) กระทําการรบกวนหรือขัดขวางการติดต่อ  โดยส่งสัญญาณหรือคล่ืนรบกวนประเภทต่าง ๆ 
(๖) หยุดพักการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยุส่ือสารโดยพลการ 
(๗) ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อ ๓๑ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุส่ือสาร  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
(๒) รักษาความลับที่ได้จากการติดต่อส่ือสารทางเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างเคร่งครัด 
(๓) ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการในการรายงานเหตุการณ์สําคัญเก่ียวกับสาธารณภัยที่ได้พบเห็น  

และแจ้งให้ศูนย์วิทยุส่ือสารในเขตพื้นที่ทราบโดยเร็ว   
(๔) ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
ข้อ ๓๒ ข้อห้ามสําหรับผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุส่ือสาร  มีดังนี้ 
(๑) แอบอ้างใช้นามเรียกขานของผู้อ่ืน  หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้นามเรียกขานของตน 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๒) ติดต่อกับสถานีส่ือสาร  ที่มิได้รับอนุญาตให้ร่วมข่ายวิทยุส่ือสาร 
(๓) ใช้ข่ายวิทยุส่ือสารเพื่อกิจส่วนตัว  หรือเรื่องอ่ืน ๆ  อันไม่เก่ียวข้องกับราชการ 
(๔) ส่งข้อความใด ๆ  อันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

หน่วยงาน  ประชาชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อบุคคลที่ได้รับฟัง 
(๕) กระทําการรบกวน  หรือขัดขวางการติดต่อโดยส่งสัญญาณหรือคล่ืนรบกวนประเภทต่าง  ๆ 

หมวด  ๘ 
บทลงโทษ 

 

 

ข้อ ๓๓ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในข่ายวิทยุส่ือสาร 
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  อธิบดีอาจพิจารณาดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓) ส่ังให้ระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  โดยเรียกบัตรประจําตัว

ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมายึดไว้ 
(๔) เพิกถอนบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และเรียกบัตรประจําตัวนั้นคืน 
(๕) ดําเนินการทางวินัย  กรณีเป็นความผิดวินัย   
ข้อ ๓๔ หากตรวจสอบพบว่าสถานีส่ือสารหรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุส่ือสาร 

ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  อธิบดี  อาจพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังนี้   

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓) ส่ังให้ระงับการใช้ข่ายวิทยุส่ือสารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   
(๔) ยกเลิกการให้ร่วมใช้ข่ายวิทยุส่ือสารกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(๕) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัย  สําหรับผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่สังกัด

หน่วยงานอ่ืน 
(๖) แจ้งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดําเนินการพิจารณาโทษหรือดําเนินการตามกฎหมาย 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๕ ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดในระเบียบกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ของหน่วยงาน



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (SYNTHESIZER)  ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๖ ให้จัดตั้งศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง  ศูนย์วิทยุส่ือสารเขต  และศูนย์วิทยุส่ือสารจังหวัด 
ขึ้นตามระเบียบนี้  โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและจัดทํารายละเอียดที่เก่ียวข้องตามที่ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้
มีผลบังคับใช้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ฉัตรชัย  พรหมเลิศ 

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 
 

ติดรูปถ่าย 

 เจ้าหน้าท่ี ปภ. 
 อปพร. 
 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอื่น 

คําขอมีบตัรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ในข่ายสื่อสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

แบบ สสท. 01 
เลขท่ี...................... 
วันท่ี........................ 

 
 

เรียน  ผู้อํานวยการศูนย์วิทยุสื่อสารกลาง 
ข้าพเจ้า..............................................................................................................อายุ.............................ป ี
 

สัญชาติ................เชื้อชาติ.................หมายเลขบัตรประชาชน 
 

วัน/เดือน/ปีเกิด........................................................ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่......................................... 
ถนน.......................................................ตําบล/แขวง..................................................................อําเภอ/เขต .................................................................
จังหวัด...............................................................โทรศัพท์...............................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 
เป็น     เจ้าหน้าท่ีกรม ปภ.         ตําแหน่ง....................................................................ฝ่าย.................................................................................... 
                                             กลุ่มงาน/ส่วน.................................................กอง/สํานัก/จังหวัด/ศูนย์.............................................................. 
          อปพร.                       สังกัดศูนย์ อปพร. ................................................................................................................................................ 

จังหวัด.................................................................................................................................................................. 
          เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืน    ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................................... 
                                             ตําแหน่ง.................................................................... ฝ่าย .................................................................................... 
มีความประสงค์มีบัตรประจําตัวผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม ดังนี้ 

  ขอมีบัตร          เนื่องจาก   ขอมีบัตรประจําตัว(คร้ังแรก)     หมดอายุ                               บัตรชํารุด/สูญหาย 
  ขอเปลี่ยนบัตร   เนื่องจาก   เปลี่ยนชื่อตัว/นามสกุล             เปลี่ยนตําแหน่ง/นามเรียกขาน    อ่ืนๆ 

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบคําขอมีบัตรประจําตัวผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม ดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัว           สําเนาทะเบียนบ้าน               รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จํานวน 3 รูป 
  สําเนาวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี 
  สําเนาใบอนุญาตให้มี/ใช้ (กรณีเคร่ืองส่วนตัว)      สําเนาเอกสารการครอบครองเคร่ืองวิทยุ (กรณีเคร่ืองของส่วนราชการ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
(.........................................................................) 

 

ผู้ขอให้ออกบัตร 
คํารับรองผู้บังคับบัญชา 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าผู้ขอมีบัตรประจําตัวผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมดังกล่าว  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด 
ในระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานในสังกัด 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๖และเอกสารถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

 
                                                         (.......................................................................) 

                                                                                                    
 

 

บันทึกเจ้าหน้าท่ี  
 

เรียน  ผู้อํานวยการศูนย์วิทยุสื่อสารกลาง 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอ่ืนๆแล้ว เห็นควรออกบัตร

ประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้กับผู้ขออนุญาต 
                  

(.......................................................................) 
                  นายทะเบียนวิทยุ 

ได้ตรวจสอบแล้วเอกสารประกอบคําขอถูกต้องและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
และได้กําหนดให้ใช้นามเรียกขาน 

 

(                นามเรียกขาน             ) 
 
 

(.........................................................) 
นายทะเบียน 

 

   อนุมัติ 
   ลงนามในบัตรแล้ว 

(......................................................................) 
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยุสื่อสารกลาง 

 

ลําดับท่ี............................. 
เลขท่ี................................. 

 

 



 
 
 

 

 
รูปแบบบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (๑) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ ปภ. บัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมใช้พ้ืนสีส้ม 
  (๒) กรณีเป็น อปพร. บัตรประจําตัวผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมใช้พ้ืนสีเหลอืง 

(๓) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ หน่วยงานอ่ืนๆ บัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมใช้พ้ืนสฟ้ีา 
 
 

ด้านหน้า 

ด้านหลัง 

๘.๔ ซม. 

เลขที่................................. 
หน่วยงาน........................................... 

วันออกบัตร.........../............../.............  วันหมดอายุ.........../............/........... 

เลขทะเบียนครุภัณฑ์............................................................. 
เลขทะเบียนเครื่อง................................................................ 
เลขที่บัตรประจําเครื่อง......................................................... 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
Department of Disaster Prevention and Mitigation 

๕.๔ ซม. 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

บัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวทิยุคมนาคมในข่ายวิทยุสื่อสาร 

ลายมือชื่อผู้ถือบัตร 
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยุส่ือสารกลาง 

ผู้ออกบัตร 
 

เลขประจําตัวประชาชน 
................................................................ 
ชื่อ-นามสกุล............................................ 
ตําแหน่ง.................................................. 
นามเรียกขาน..........................................      

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 


