เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง
สําหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง
สําหรับการติด ต่อประสานงานระหว่างหน่ว ยงานของรัฐและประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยมีคลื่นความถี่กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญ หาในกรณีที่ประเทศเกิด ภัย พิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ได้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติด ต่อประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเร่งด่ว น
ร่ว มกันในการสนับสนุน งานของทางราชการทั้งในภาวะปกติแ ละภาวะไม่ปกติให้เกิด ความคล่องตั ว
และเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และตามมาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางสําหรับการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและประชาชนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง
สําหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบีย บ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่น ใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกํากับ
ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสําหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมี ฐ านะเป็ น กรม ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น โดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
“ประชาชน” หมายความว่ า บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เป็นการส่วนตัวเพื่อร่วมใช้ในข่ายสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ
“คลื่นความถี่กลาง” หมายความว่า คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้ร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ
และประชาชน ดังนี้
(๑) คลื่น ความถี่กลางร่วมของหน่ว ยงานของรัฐ ดังรายละเอีย ดในตารางที่ ๑ แนบท้าย
ประกาศนี้
(๒) คลื่นความถี่กลางร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ดังรายละเอียดในตารางที่ ๒
แนบท้ายประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
หลักเกณฑ์การอนุญาต
ข้อ ๖ ให้ใช้คลื่นความถี่กลางร่วมของหน่วยงานของรัฐ สําหรับติดต่อประสานงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่ว มกันในการสนับสนุน งานของหน่ว ยงานของรัฐทั้งในภาวะปกติและกรณี
ประเทศเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
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ข้อ ๗ ให้ใช้คลื่นความถี่กลางร่วมระหว่างหน่ว ยงานของรัฐและประชาชน สําหรับติดต่อ
ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่วมกันของหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในการสนับสนุน
งานของหน่วยงานของรัฐ ทั้งในภาวะปกติและกรณีประเทศเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การอนุญาต มีดังนี้
(๑) อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๔๘๖๖ ๔๘๖๙ ๗๕๒๙ ๗๗๑๕ และ ๙๙๑๖ กิโลเฮิรตซ์
ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๒.๗ กิโลเฮิรตซ์ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคม กําลังส่งไม่เกิน ๑๕๐ วัตต์
(PEP) หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ จะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในย่าน HF/SSB แล้ว เท่านั้น
(๒) อนุญ าตให้ใช้ คลื่น ความถี่ ๑๔๒.๔๒๕ ๑๔๗.๔๒๕ ๑๖๑.๔๗๕ และ ๑๖๖.๔๗๕
เมกะเฮิรตซ์ ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๑๖ กิโลเฮิรตซ์ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําที่
กําลังส่งไม่เกิน ๖๐ วัตต์ ชนิดเคลื่อนที่ กําลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ และชนิดมือถือ กําลังส่งไม่เกิน
๕ วัตต์ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ จะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในย่าน VHF/FM แล้ว เท่านั้น
(๓) อนุญ าตให้ใช้ คลื่น ความถี่ ๔๒๐.๕๐๐ ๔๒๕.๕๐๐ ๔๔๙.๐๒๕ และ ๔๕๔.๐๒๕
เมกะเฮิรตซ์ ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๑๖ กิโลเฮิรตซ์ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําที่
กําลังส่งไม่เกิน ๖๐ วัตต์ ชนิดเคลื่อนที่ กําลังส่งไม่เกิน ๓๐ วัตต์ และชนิดมือถือ กําลังส่งไม่เกิน
๕ วัตต์ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ จะอนุญาตให้หน่วยงานที่ได้รับจัดอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในย่าน UHF/FM แล้ว เท่านั้น
(๔) อนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ ๒๗.๑๕๕ และ ๒๗.๒๑๕ เมกะเฮิร ตซ์ ความกว้างแถบ
ความถี่ไม่เกิน ๑๐ กิโลเฮิรตซ์ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน (Citizens Band : CB)
กําลังส่งไม่เกิน ๒๐ วัตต์ (PEP) หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๗๘.๕๐๐ และ ๒๔๕.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ความกว้างแถบ
ความถี่ไม่เกิน ๑๒.๕ หรือ ๒๕ กิโลเฮิรตซ์ โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน (Citizens
Band : CB) ชนิดประจําที่หรือเคลื่อนที่ กําลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์ และชนิดมือถือ กําลังส่งไม่เกิน
๕ วัตต์ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๑๒.๕
กิโ ลเฮิ ร ตซ์ โดยใช้เ ครื่ องวิท ยุค มนาคมในกิจ การวิ ท ยุ สมั ครเล่น สถานี วิท ยุสมั ครเล่ น ควบคุม ข่า ย
กําลังส่งไม่เกิน ๖๐ วัตต์ ชนิดประจําที่ เคลื่อนที่ หรือสถานีทวนสัญญาณ กําลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์
และชนิดมือถือ กําลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๙ การจัดหาและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
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(๑) ให้หน่ว ยงานของรัฐที่ได้รับอนุญ าตให้ใช้เครื่องวิท ยุ คมนาคม หรือประชาชนซึ่งได้รั บ
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการส่วนตัวเพื่อร่วมใช้ในข่ายสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้
คลื่นความถี่ในย่าน HF หรือ VHF หรือ UHF อยู่ก่อนแล้ว ให้ดําเนินการบรรจุคลื่นความถี่กลาง
ให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอยู่ก่อนแล้วได้ แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีที่หน่ว ยงานของรัฐหรือประชาชนตาม (๑) มีค วามประสงค์จะจัด หาเครื่องวิท ยุ
คมนาคมเพิ่มเติม ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับการอนุญาตหรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณีจากคณะกรรมการแล้ว
จะต้องดําเนินการบรรจุคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานไปพร้อมกับคลื่นความถี่กลางในคราวเดียวกัน
ข้อ ๑๐ การใช้คลื่นความถี่
(๑) เพื่อ ให้ก ารใช้ค ลื่น ความถี่ก ลางเป็น ไปโดยเรีย บร้ อย คณะกรรมการขอมอบหมายให้
หน่วยงานดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง ให้มีการประสานงานของหน่วยงานของรัฐ
ทั้ง ในภาวะปกติแ ละกรณีประเทศเกิด ภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญ ญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ก) กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย มี ห น้ า ที่ ดู แ ลการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ก ลาง
ในระดับประเทศ
(ข) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางในระดับ
เขตภูมิภาค
(ค) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําจังหวัด มีหน้าที่ดูแ ลการใช้คลื่น
ความถี่กลางในระดับจังหวัด
(๒) ให้ก รมป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย และหน่ ว ยงานในสัง กัด จัด ตั้ง ข่า ยสื่ อสารหลั ก
โดยการนํา คลื่ น ความถี่ กลางมาใช้ ง านเพื่อ ให้ หน่ ว ยงานของรัฐ สามารถติด ต่อ ประสานงานราชการ
ในภารกิจร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ ทั้งนี้ ต้องดําเนินไปเพื่องาน
ของหน่วยงานของรัฐและให้ติดต่อสื่อสารเท่าที่จําเป็นเท่านั้น
(๓) ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อได้รับแจ้งเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้งเหตุใช้
ข่ายสื่อสารหลักใน (๒) กระจายข่าวสาร ประสานงานและแก้ไขปัญ หาร่ว มกันกับหน่ว ยงานของรัฐ
และประชาชนที่เกี่ยวข้องทันที
(๔) ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน หน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐ จะต้องระงับการใช้คลื่นความถี่กลางทันที และจะใช้คลื่นความถี่กลางได้ต่อเมื่อเหตุการณ์
นั้นได้ส้นิ สุดแล้ว
(๕) สิทธิในการใช้คลื่นความถี่กลางของหน่ว ยงานของรัฐและประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมย่อมมีสิทธิใช้
คลื่นความถี่กลางโดยเท่าเทียมกันและไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะของหน่วยงานของรัฐใด ๆ เว้นแต่กรณีเกิด
เหตุการณ์ตาม (๔) เท่านั้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(๖) การใช้คลื่นความถี่กลางจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๓
มาตรการกํากับดูแล
ข้อ ๑๑ หากตรวจสอบพบว่าหน่ว ยงานของรัฐหรือประชาชน ฝ่าฝืน ต่อบทแห่งกฎหมาย
ว่าด้วย วิทยุคมนาคม กฎ ประกาศนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี
ดังนี้
(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) ระงับการใช้คลื่นความถี่ หรือพักใช้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี
(๔) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี
(๕) ดําเนินการตามกฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตารางแนบทายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่กลาง
สําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน
ตารางที่ ๑ คลื่นความถี่กลางรวมของหนวยงานของรัฐ
ยานความถี่

HF/SSB

VHF/FM

UHF/FM

คลื่นความถี่
๔๘๖๖ กิโลเฮิรตซ
๔๘๖๙ กิโลเฮิรตซ
๗๕๒๙ กิโลเฮิรตซ
๗๗๑๕ กิโลเฮิรตซ
๙๙๑๖ กิโลเฮิรตซ
๑๔๒.๔๒๕ เมกะเฮิรตซ
๑๔๗.๔๒๕ เมกะเฮิรตซ
๑๖๑.๔๗๕ เมกะเฮิรตซ
๑๖๖.๔๗๕ เมกะเฮิรตซ
๔๒๐.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ
๔๒๕.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ
๔๔๙.๐๒๕ เมกะเฮิรตซ
๔๕๔.๐๒๕ เมกะเฮิรตซ

การใชงาน
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
ชองสื่อสาร
ชองสื่อสาร
ชองสื่อสาร
ชองสื่อสาร
ชองสื่อสาร
ชองสื่อสาร
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
ชองสื่อสาร
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
ชองสื่อสาร
ชองสื่อสาร
ชองสื่อสาร

ตารางที่ ๒ คลื่นความถี่กลางรวมระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน
ยานความถี่
HF/SSB
VHF/FM

คลื่นความถี่
๒๗.๑๕๕ เมกะเฮิรตซ
๒๗.๒๑๕ เมกะเฮิรตซ
๗๘.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ
๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ
๒๔๕.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ

การใชงาน
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน
ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน

