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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ค วามถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่ว ยงานของรัฐ เพื่อให้หน่ว ยงานของรัฐใช้เครื่องวิท ยุ
คมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและปัญหาการรักษาความปลอดภัยต่อข่าย
สื่อสารของหน่ว ยงานของรัฐ โดยอิงอยู่บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์คลื่น ความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
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 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
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
หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธีการเกี่ ย วกับการใช้เ ครื่อ งวิท ยุค มนาคมแบบสังเคราะห์ ค วามถี่ (SYNTHESIZER)
ของหน่วยงานของรัฐไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่
(SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
(SYNTHESIZER) ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๗
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(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 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิท ยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ใช้สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจาก
ภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม
“เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒” หมายความว่า เครื่องวิทยุคมนาคม
ตามความหมายในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจาก
ภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งคลื่นความถี่ด้วยเครื่องตั้งคลื่นความถี่ (PROGRAMMER)
หรือโดยวิธีอื่น
“หน่ว ยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรีย กชื่อ
อย่างอื่น และมีฐานะเป็น กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและตําแหน่งซึ่งปรากฏตามภาคผนวกแนบท้าย
ประกาศนี้ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ
(๒) ป้ อ งกั น และปราบปรามผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย
ของประชาชน
(๓) อารักขาบุคคลสําคัญของประเทศ
(๔) อารักขาบุคคลสําคัญของต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐอื่นนอกเหนือจากหน่วยงาน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ข้อ ๖ ให้ห น่ว ยงานใช้เ ครื่อ งวิท ยุค มนาคมแบบสัง เคราะห์ ค วามถี่ป ระเภท ๑ และให้
หน่วยงานอื่น ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒
ข้อ ๗ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานซึ่งอยู่ในสังกัดหน่ว ยงานและมีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับ
มอบหมายโดยตรงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ข องหน่วยงาน หรือเป็น ข้าราชการหรือพนักงาน
ซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่นและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
(๒) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ
(๓) ต้องผ่า นการฝึกอบรมการใช้เ ครื่ องวิท ยุค มนาคมแบบสั งเคราะห์ ความถี่ ประเภท ๑
จากหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ตนสังกัด
(๔) ต้องผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจากหน่วยงาน
ที่ตนสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ตนสังกัด
(๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานว่ามีความจําเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑
ข้อ ๘ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) เป็นบุคคลซึ่งมีฐานะ ดังนี้
(ก) เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานหน่วยงาน
ของรัฐ หรือลูกจ้างซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น หรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่น หรือลูกจ้าง
ซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานหรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน หรือ
(ข) เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้ความถี่วิทยุกับหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับจัดสรรความถี่วิทยุจากคณะกรรมการในการปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น
(๒) ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ
(๓) ต้องผ่า นการฝึกอบรมการใช้เ ครื่ องวิท ยุค มนาคมแบบสั งเคราะห์ ความถี่ ประเภท ๒
จากหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่ตนสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น
ที่ตนสังกัด
(๔) ต้องผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจากหน่วยงาน
หรือหน่วยงานอื่นที่ตนสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่ตนสังกัด
(๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นว่ามีความจําเป็นต้องใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒
ข้อ ๙ การใช้คลื่นความถี่ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
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(๑) ให้ใช้เฉพาะคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(๒) การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ
คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติแล้วเท่านั้น
(๓) ในกรณีการป้องกันประเทศ การปราบปรามอาชญากรรม เกิดเหตุอันตรายหรือเหตุฉุกเฉิน
และมี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ ป ระเภท ๑
ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามประกาศนี้ เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นโดยใช้
คลื่นความถี่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการจัดสรรความถี่วิทยุจากคณะกรรมการ แต่ไม่อาจ
ปฏิบัติตาม (๒) ได้โดยครบถ้วน ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นใช้คลื่นความถี่นั้นได้เท่าที่จําเป็น ทั้งนี้
ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่นั้นโดยทันทีเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอยู่ใน
สังกัดหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่รายงานการใช้คลื่นความถี่นั้นต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลง และให้บันทึก
ในรายงานการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๑๐ หน่วยงานและหน่วยงานอื่นต้องควบคุมการรับ-ส่งข่าวสารทางเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ข้อ ๑๑ การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ต้องดําเนินไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นเท่านั้น
ข้อ ๑๒ เครื่ องวิท ยุ คมนาคมแบบสั งเคราะห์ ค วามถี่ ที่จะนํา มาใช้ง านอาจเป็น เครื่องวิท ยุ
คมนาคมของหน่วยงาน หน่วยงานอื่นหรือเป็นของผู้ใช้ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น
ให้นํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นนั้น
ข้อ ๑๓ การจัด หาเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ข องหน่ว ยงาน หน่วยงานอื่น
หรื อ ของผู้ ใ ช้ ต้ อ งดํ า เนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ท ยุ ค มนาคม ประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
และคําสั่งของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๔ หน่ว ยงานและหน่ว ยงานอื่น ต้ องจัด ทํ าบั ญ ชี คุมการเบิก จ่า ยเครื่อ งวิ ท ยุค มนาคม
ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น
ข้อ ๑๕ การพกพาเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมไปใช้ ง านนอกที่ ตั้ ง หน่ ว ยงานหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ต้อ งพกพาไปเพื่ อการปฏิบั ติห น้า ที่ ข องหน่ว ยงานหรือ หน่ว ยงานอื่ น เท่า นั้น และพกพาในลั กษณะ
ที่เหมาะสม
ข้อ ๑๖ หน่วยงานและหน่วยงานอื่นต้องจัดให้มีบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจํา
หน่ ว ยงานหรือ หน่ ว ยงานอื่ น และบัต รประจํ า ตัว เครื่ องวิ ท ยุ คมนาคมซึ่ง ระบุ ต ราอัก ษร รุ่ น /แบบ
หมายเลขเครื่อง หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ โดยต้องแสดงต่อ
เจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมส่ว นตัว ผู้ใช้จะต้องแสดงใบอนุญาตวิท ยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องต่อ
เจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้น
ข้อ ๑๗ หน่วยงานและหน่วยงานอื่นต้องจัดทําประกาศหรือระเบียบควบคุมการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นให้สอดคล้องกับประกาศนี้ แล้วส่งให้
สํานักงานจํานวนหนึ่งชุด
ข้อ ๑๘ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นต้องจัดทําคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่สําหรับผู้ใช้ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น
ข้อ ๑๙ หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นต้องอํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้และตามกฎหมาย
ข้อ ๒๐ ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ฝ่าฝืนประกาศนี้ หรือประกาศหรือระเบียบของหน่วยงาน
หรือหน่วยงานอื่น ให้หน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นพิจารณาโทษทางวินัยตามควรแต่กรณี
ข้อ ๒๑ หน่วยงานอื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นต่อไปได้จนกว่าเครื่องวิทยุคมนาคมหมดอายุ
การใช้งาน
ข้อ ๒๒ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้เครื่องวิท ยุคมนาคมนั้นต่อไปได้
จนกว่าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหมดอายุ
ข้อ ๒๓ หากตรวจสอบพบว่ า หน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานอื่ น หรื อ ผู้ ใ ช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
ฝ่าฝืนต่อบทแห่งกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎ ประกาศนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควร 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

ภาคผนวก
แนบทายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง การใชเครือ่ งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ
หนวยงาน ไดแก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

กองทัพบก
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
สํานักพระราชวัง
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
กรมศุลกากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย เฉพาะบุคคลที่ดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้
สวนกลาง
๑๘.๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘.๒ เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘.๓ ผูต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผูชว ยผูต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ
ผูตรวจราชการกรมการปกครอง
๑๘.๔ อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง และอธิการวิทยาลัยการปกครอง
๑๘.๕ เลขานุ ก ารอธิ บ ดี ก รมการปกครอง เลขานุ ก ารรองอธิ บ ดี ก รมการปกครอง และ
เลขานุการอธิการวิทยาลัยการปกครอง

-๒๑๘.๖ 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 ผูตรวจการสวนทองถิ่น และเสมียนตราจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด

