
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)  ของหน่วยงานของรัฐ   
ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๑  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าระเบียบควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
แบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว  จึงสมควรปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวุฒิบัตร  บัตรประจ าตัวพนักงานและวิทยากรวิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อให้การบริหารขา่ยวทิยุคมนาคมมีประสิทธภิาพ  และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปจัจุบัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวทิยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  (Synthesizer)  
ของหน่วยงานของรัฐ  ลงวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
(๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวุฒิบัตร  บัตรประจ าตัวพนักงานและวิทยากร  

วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เครื่องวิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  เครื่องส่งวิทยุคมนาคม  เครื่องรับวิทยุคมนาคม   

หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม   
“วิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  การส่งหรือการรับเครื่องหมาย  สัญญาณตัวหนังสือ  ภาพ  

และเสียง  หรือการอื่นใด  ซึ่งสามารถเข้าใจความหมายด้วยคลื่นความถี่ ที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับอนุญาต   

“สถานีวิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  ศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  สถานีแม่ข่าย  
และสถานีลูกข่าย   

“ศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ”  หมายความว่า  สถานีหลักหรือศูนย์ควบคุม 
ข่ายวิทยุคมนาคม  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเป็นสถานีแม่ข่าย   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



“สถานีแม่ข่าย”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  หน่วยงาน  สถานศึกษาในความควบคุม 
และสังกัดสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือควบคุมสถานีลูกข่าย  และเป็น  
ข่ายส ารองในกรณีฉุกเฉินจากกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

“สถานีลูกข่าย”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  หน่วยงาน  สถานศึกษาในความควบคุม 
และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในความควบคุม
และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

“ลูกข่าย”  หมายความว่า  เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งมีผู้ ใช้ เป็นพนักงานวิทยุคมนาคม 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการ  สถานศึกษา  หรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต  
ให้เข้าร่วมข่าย 

“พนักงานวิทยุคมนาคม”  หมายความว่า  ผู้ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งเป็นข้าราชการ   
หรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  สถานศึกษาในสังกัดหรือในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ   
หรือหน่วยงานอื่น  ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เข้าร่วมข่าย 

“สัญญาณเรียกขาน”  หมายความว่า  ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เรียกแทนสถานีวิทยุคมนาคม  
รวมถึงผู้ใช้วิทยุคมนาคม  ตัวบุคคล  สถานที่และยานพาหนะในการติดต่อสื่อสารโดยเครื่องวิทยุคมนาคม 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวง  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

“หน่วยงานอื่น”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ 
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารการใช้ข่ายวิทยุคมนาคม

กระทรวงศึกษาธิการ   
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ 

และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
การใช้ข่ายวิทยุคมนาคม 

 
 

ข้อ ๖ การใช้ข่ายวิทยุคมนาคมตามระเบียบนี้  ต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
หรือภารกิจของสถานศึกษาเท่านั้น   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๗ ให้มีศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือควบคุม 
ข่ายวิทยุคมนาคมของกระทรวงศึกษาธิการ   

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารการใช้ข่ายวิทยุคมนาคม  กระทรวงศึกษาธิการ  เรียกโดยย่อว่า
“กบว.ศธ.”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็นประธาน   
ผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการ  และให้ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ  ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ   

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุคมนาคมในข่าย 

วิทยุคมนาคม 
(๓) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลการใช้วิทยุคมนาคม   
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานวิทยุคมนาคม 
(๕) เสนอความเห็นในการบริหารการใช้คลื่นความถี่ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับ   

ส่วนราชการ  สถานศึกษา  หรือหน่วยงานอื่น  หรือการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

(๖) ก าหนดแบบเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(๗) เสนอความเห็นการเพิกถอนบัตรประจ าตัวพนักงานวิทยุคมนาคมต่อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการใด ๆ  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการ 
(๙) ด าเนินการอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ การควบคุมข่ายวิทยุคมนาคม  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุคมนาคม  โดยมี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อ านวยการศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจควบคุมสถานี
แม่ข่าย  สถานีลูกข่าย  ลูกข่ายทุกสถานีในข่ายวิทยุคมนาคม 

(๒) สถานีแม่ข่ายเป็นศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุคมนาคมของส่วนราชการ  โดยมีหัวหน้า   
ส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  หรือหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อ านวยการสถานีแม่ข่ายมีอ านาจควบคุม
สถานีลูกข่ายและลูกข่ายแล้วแต่กรณี 

(๓) สถานีลูกข่ายเป็นศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุคมนาคมของส่วนราชการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อ านวยการสถานีลูกข่ายมีอ านาจควบคุมลูกข่ายแล้วแต่กรณี 

้หนา   ๓
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ข้อ ๑๑ ให้ศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดให้มีบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคม  
ในข่ายคมนาคมตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจ  
ในการออกบัตรและให้บัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมมีอายุตลอดการใช้งานนับตั้งแต่วันออกบัตร 

กรณีบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมสูญหาย  หรือช ารุด  ให้สถานีวิทยุคมนาคมหรือพนักงาน
วิทยุคมนาคมยื่นค าขอให้ออกบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมใหม่ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ผ่านผู้อ านวยการสถานีวิทยุคมนาคมที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๐  โดยแนบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิทยุ
คมนาคม  เพ่ือด าเนินการออกบัตรประจ าเครื่องใหม่ทดแทน  ทั้ งนี้  ต้องด าเนินการภายในสามสิบวัน 
นับจากวันที่ทราบว่าบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมสูญหาย  หรือช ารุด 

ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว  เมื่อพนักงานวิทยุคมนาคมต้องพ้นจากหน้าที่ราชการ  
ด้วยเหตุอันใดกต็าม  หรือหมดความจ าเป็นที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  หรือไม่ประสงค์จะใช้เครือ่งวทิยุคมนาคม  
หรือถูกยกเลิกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  พนักงานวิทยุคมนาคมหรือทายาทต้องด าเนินการส่งคืนบัตร
ประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมให้ศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนเครื่องวิทยุคมนาคมสามารถ
จ าหน่ายจ่ายโอนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้อยู่ให้กับผู้มีสิทธิใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ทั้งนี้  ต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่พ้นจากหน้าที่ราชการ  หมดความจ าเป็น  ไม่ประสงค์จะใช้  
หรือถูกยกเลิกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

พนักงานวิทยุคมนาคมที่ได้รับโอนเครื่องวิทยุคมนาคมตามวรรคสาม  แจ้งผ่านผู้อ านวยการ
สถานีวิทยุคมนาคมที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๐  โดยแนบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม  
หมายเลขเครื่องเพ่ือด าเนินการออกบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมให้ใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับโอน 

ข้อ ๑๒ สถานีวิทยุคมนาคมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุมการรับ - ส่งข่าวสารทางเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย   

การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ดูแลการติดต่อ  การใช้ถ้อยค า  และการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อพบว่าพนักงานวิทยุคมนาคมไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรื อไม่เชื่อฟัง 
ให้พิจารณาด าเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

(๒) จัดให้มีพนักงานวิทยุคมนาคมประจ าสถานีวิทยุคมนาคม   
(๓) จัดให้มีสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารไว้ประจ าสถานีวิทยุคมนาคม  ส าหรับให้พนักงาน  

วิทยุคมนาคมที่มีหน้าที่รับผิดชอบบันทึกข้อความที่ท าการติดต่อ  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
และเพื่อประโยชน์อื่น ๆ  แก่ทางราชการ 

(๔) ประสานงานข้ามข่ายวิทยุคมนาคม   
ข้อ ๑๓ พนักงานวิทยุคมนาคมประจ าสถานีวิทยุคมนาคมต้องเป็นพนักงานวิทยุคมนาคม 

ในข่ายวิทยุคมนาคมและได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการสถานีวิทยุคมนาคมให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ า
สถานีวิทยุคมนาคม 
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ข้อ ๑๔ พนักงานวิทยุคมนาคมประจ าสถานีวิทยุคมนาคมมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารในสถานีวิทยุคมนาคมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
(๒) ประสานการใช้ข่ายวิทยุคมนาคม  การติดต่อกับพนักงานวิทยุคมนาคมควบคุมการรับ – ส่ง 

ข่าวสารทางเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   
ดูแลการติดต่อ  การใช้ถ้อยค า  และการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุคมนาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานีวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับมอบหมาย  และเฝ้าฟังการติดต่อ  
พร้อมท าการติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อมีการเรียกขาน 

(๔) บันทึกข้อความที่ท าการติดต่อลงในสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารทุกครั้งที่มีการติดต่อสื่อสาร 
โดยให้มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 (ก) วัน  เดือน  ปี  และเวลา  ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของการติดต่อในแต่ละครั้ง 
 (ข) คลื่นความถี่ที่ใช้ในการติดต่อสัญญาณเรียกขานของคู่สถานีวิทยุคมนาคมที่ติดต่อ   
 (ค) ผลการติดต่อ  และสรุปข้อความในการติดต่อ 
(๕) กรณีมี เหตุจ า เป็นหรือฉุกเฉินเร่งด่วน  ซึ่ งอาจเป็นอันตรายต่อการปฏิ บัติงาน   

หรือต่อเครื่องมือสื่อสาร  ให้พนักงานวิทยุคมนาคมรายงานผู้อ านวยการสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อพิจารณา
สั่งการหรือสั่งหยุดพักการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุคมนาคมชั่วคราว  เมื่อผู้อ านวยการสถานี  
วิทยุคมนาคมสั่งการอย่างใดแล้วให้แจ้งสถานีวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุคมนาคมทราบ 

ข้อ ๑๕ พนักงานวิทยุคมนาคมประจ าสถานีวิทยุคมนาคมต้องไม่กระท าการ  ดังนี้ 
(๑) ให้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องมือสื่อสารในสถานีวิทยุคมนาคม 
(๒) ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่มิได้รับอนุญาตให้ร่วมข่ายวิทยุคมนาคม 
(๓) ใช้ เครื่ องวิทยุคมนาคมในสถานีวิทยุคมนาคมเ พ่ือกิจส่วนตัว   หรือเรื่ องอื่น  ๆ   

อันไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ 
(๔) ส่งข้อความใด ๆ   อันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหน่วยงาน  

ประชาชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อบุคคลที่ได้รับฟัง 
(๕) กระท าการรบกวนหรือขัดขวางการตดิตอ่  โดยส่งสัญญาณหรือคลื่นรบกวนประเภทต่าง ๆ 
(๖) หยุดพักการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุคมนาคมโดยพลการ 
(๗) ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
(๘) ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิใช้คลื่นความถี่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาต 
ข้อ ๑๖ พนักงานวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุคมนาคมมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
(๒) ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมข่ายวิทยุคมนาคม   
(๓) รักษาความลับที่ได้จากการติดต่อสื่อสารทางเครื่องวิทยุคมนาคม 
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(๔) ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการในการรายงานเหตุการณ์ส าคัญที่ได้พบเห็นและแจ้งให้
สถานีวิทยุคมนาคมในเขตพ้ืนที่ทราบโดยเร็ว 

(๕) ใช้สัญญาณเรียกขานของตนเอง  ไม่แอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น  หรือยินยอม
ให้ผู้อืน่ใช้สัญญาณเรียกขานของตน 

(๖) ไม่ส่งข้อความใด ๆ  อันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
หน่วยงาน  ประชาชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อบุคคลที่ได้รับฟัง 

(๗) ไม่กระท าการรบกวน  หรือขัดขวางการติดต่อโดยส่งสัญญาณหรือคลื่นรบกวนประเภทต่าง ๆ 
(๘) ใช้ข่ายวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับราชการ  ไม่ใช้เพื่อกิจส่วนตัว 
(๙) ติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมข่ายวิทยุคมนาคม   
ข้อ ๑๗ ให้สถานีวิทยุคมนาคมจัดท าบัญชีคุมการเบิกจ่ายเครื่องวิทยุคมนาคมในสังกัด 

ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  และจัดส่งส าเนาให้ศูนย์วิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวนหนึ่งชุด  ภายในวันที่  ๓๐  กันยายนของทุกปี 

ข้อ ๑๘ พนักงานวิทยุคมนาคมของส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษาในข่าย 
วิทยุคมนาคมที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ  
ตามระเบียบนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังนี้ 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา  หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒) สั่งให้ระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  โดยเรียกบัตรประจ าตัว

พนักงานวิทยุคมนาคมมายึดไว้ 
(๓) ด าเนินการเพ่ือเพิกถอนบัตรประจ าตัวพนักงานวิทยุคมนาคมและเรียกบัตรประจ าตัวนั้นคืน 
(๔) ด าเนินการทางวินัย  กรณีเป็นความผิดวินัย 
ข้อ ๑๙ หากตรวจสอบพบว่าพนักงานวิทยุคมนาคมประจ าสถานีวิทยุคมนาคมหรือพนักงาน

วิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุคมนาคมที่มิ ใช่ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา   
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา  หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒) สั่งให้ระงับการใช้ข่ายวิทยุคมนาคมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
(๓) ยกเลิกการให้ร่วมใช้ข่ายวิทยุคมนาคมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทางวินัย  ส าหรับพนักงานวิทยุคมนาคม 

ที่สังกัดหน่วยงานอื่น 
(๕) แจ้งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติด าเนินการพิจารณาโทษหรือด าเนินการตามกฎหมาย 
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หมวด  ๒ 
พนักงานวิทยุคมนาคม 

 
 

ข้อ ๒๐ พนักงานวิทยุคมนาคมที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของส่วนราชการ  หน่วยงานอื่น   
หรือเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 

(๑) เป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือมาช่วยปฏิบัติราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุคมนาคมกับส่วนราชการ 

(๒) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ตามที่
คณะกรรมการก าหนด  โดยมีหัวข้อวิชาอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  และกฎ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 (ข) หลักการติดต่อสื่อสารและหลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 
 (ค) กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร 
 (ง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนี้ 
 (จ) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจ าตัว

พนักงานวิทยุคมนาคม   
ข้อ ๒๑ ให้ศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดให้มีบัตรประจ าตัวพนักงานวิทยุคมนาคม

ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจในการออกบัตร 
และให้บัตรประจ าตัวพนักงานวิทยุคมนาคมมีอายุคราวละห้าปีนับตั้งแต่วันออกบัตร 

กรณีบัตรประจ าตัวพนักงานวิทยุคมนาคมใกล้หมดอายุ  หากเจ้าของบัตรมีความประสงค์ 
จะใช้หรือได้รับความเห็นชอบให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อไป  ให้เจ้าของบัตรยื่นค าขออนุญาตขอต่ออายุ
บัตรภายในสามสิบวันก่อนวันที่บัตรประจ าตัวพนักงานวิทยุคมนาคมจะหมดอายุ 

เมื่อปรากฏว่า  พนักงานวิทยุคมนาคมในข่ายวิทยุคมนาคมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  ๒๐  หรือคณะกรรมการมีมติให้ เพิกถอน  ให้ผู้อ านวยการศูนย์วิทยุสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการเพิกถอนการอนุญาต  และเรียกบัตรประจ าตัวพนักงานวิทยุคมนาคมนั้นคืน   

หมวด  ๓ 
การขอใช้ข่ายวิทยุคมนาคม  และการร่วมข่ายวิทยุคมนาคม 

 
 

ข้อ ๒๒ ผู้มีสิทธิขอใช้ข่ายวิทยุคมนาคม  ได้แก่ 
(๑) ส่วนราชการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา  รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือก ากับกระทรวงศึกษาธิการ 
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(๒) หน่วยงานอื่น  รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานนั้น 
ข้อ ๒๓ การใช้ข่ายวิทยุคมนาคมให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ใช้เฉพาะคลื่นความถี่ที่ส่วนราชการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา  รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด  

ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
(๒) แจ้งไปสถานีวิทยุคมนาคมที่รับผิดชอบก่อนทุกครั้ง  และเมื่อสิ้นสุดการติดต่อสื่อสาร  

ต้องแจ้งให้สถานีวิทยุคมนาคมนั้นทราบด้วย 
ข้อ ๒๔ เครื่องวิทยุคมนาคมที่จะน ามาใช้งานอาจเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมของส่วนราชการ  

หน่วยงาน  สถานศึกษานั้น   
พนักงานวิทยุคมนาคมซึ่งใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวประสงค์จะร่วมใช้คลื่นความถี่ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการ
และยื่นค าขอตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ   

ข้อ ๒๕ ส่วนราชการ  หน่วยงาน  สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีเครื่องวิทยุคมนาคม  
ใช้งานอยู่และมีความประสงค์จะขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมและใช้ข่ายวิทยุคมนาคม  หรือกรณีที่ได้รับอนุญาต 
ให้ร่วมข่ายวิทยุคมนาคม  แล้วมีความประสงค์จะจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  ต้องยื่ นค าขออนุญาตต่อ
ผู้อ านวยการสถานีวิทยุคมนาคมที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๐  โดยให้แจ้งรายละเอียดของสถานที่ใช้งาน  
หรือสถานีสื่อสาร  รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม  ซึ่งระบุตราอักษร  แบบ  รุ่น  
หมายเลขเครื่อง  และเลขทะเบียนครุภัณฑ์  พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาต  
หรือทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม  สัญญาณเรียกขานตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 

พนักงานวิทยุคมนาคมที่มีความประสงค์จะขอร่วมข่ายวิทยุคมนาคมและใช้ข่ายวิทยุคมนาคม  
ให้ยื่นค าขออนุญาตและแจ้งรายละเอียด  เช่นเดียวกับที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรอง
ในแบบค าขอ  พร้อมทั้งรายละเอียดเพ่ิมเติม  ประกอบด้วย  ชื่อของพนักงานวิทยุคมนาคม  คุณสมบัติ
พนักงานวิทยุคมนาคม  และสัญญาณเรียกขานตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๔ 
การจดัหา  การใช้  และการพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
 

ข้อ ๒๖ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมของสถานีสื่อสาร  หรือพนักงานวิทยุคมนาคมเพ่ือใช้ 
ในข่ายวิทยุคมนาคมจะต้องได้รับความเห็นชอบผู้อ านวยการสถานีวิทยุคมนาคมที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๐  
ทั้งนี้  การจัดหาจะต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวมถึง  
ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ หากสถานีวิทยุคมนาคม  และพนักงานวิทยุคมนาคมมีความประสงค์จะขอร่วม 
ข่ายวิทยุคมนาคมและจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือใช้ในข่ายวิทยุคมนาคม  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๖  
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โดยให้แจ้งรายละเอียดของสถานีสื่อสาร  สถานที่ตั้งใช้งาน  รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่จะด าเนินการจัดหามาใช้ในข่ายวิทยุคมนาคมตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๘ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการ  สถานีแม่ข่าย  สถานีลูกข่าย  
ลูกข่าย  รวมถึงพนักงานวิทยุคมนาคมร่วมข่ายวิทยุคมนาคมจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมมาใช้งาน 
ในข่ายวิทยุคมนาคมแล้ว  จะต้องด าเนินการขอขยายข่ายวิทยุคมนาคม  และจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม  
ไปยังส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เมื่อส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
อนุญาตให้ขยายข่ายวิทยุคมนาคม  และจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมแล้ว  ให้ส่วนราชการ  สถานีแม่ข่าย  
สถานีลูกข่าย  ลูกข่าย  รวมถึงพนักงานวิทยุคมนาคมด าเนินการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่  
ได้รับอนุญาต 

เมื่อส่วนราชการ  สถานีแม่ข่าย  สถานีลูกข่าย  ลูกข่าย  รวมถึงพนักงานวิทยุคมนาคมได้จัดหา
เครื่องวิทยุคมนาคมแล้ว  ให้ส่งรายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว  ซึ่งระบุตราอักษร  แบบรุ่น  
หมายเลขเครื่อง  และเลขทะเบียนครุภัณฑ์  หรือใบอนุญาตให้มี  และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   
พร้อมเครื่องวิทยุคมนาคมให้ศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจสอบเพ่ือลงทะเบียน 
และออกบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคมให้ต่อไป 

ข้อ  ๒๙  การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมต้องพกพาในลักษณะที่เหมาะสม   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๐ ให้ศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  สถานีแม่ข่าย  สถานีลูกข่าย  และลูกข่าย
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๓   
เป็นสถานีวิทยุคมนาคมตามระเบียบนี้   

ข้อ ๓๑ ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการใช้วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็น 
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๓๒ บัตรประจ าตัวพนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการซึ่งออกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวุฒิบัตร  บัตรประจ าตัวพนักงานและวิทยากรวิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าบัตรจะหมดอายุ 
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ข้อ ๓๓ ให้ศูนย์วิทยุสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดให้มีบัตรประจ าเครื่องวิทยุคมนาคม  
ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในข่ายอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑1  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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