ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (SYNTHESIZER) ของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะหความถี่ (SYNTHESIZER) ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อใหการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมเปนไปดวยความเรียบรอย ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
(SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใช
เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห ค วามถี่ (SYNTHESIZER) ของหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่
ประเภท ๒ ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม และใหหมายความรวมถึงอุปกรณใดๆ ของเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
“ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมหรือ
ผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมของสํานักงาน

๒
“ขายวิทยุสื่อสาร” หมายความวา ขายวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่ของสํานักงาน
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
“หนวยงานอื่น” หมายความวา หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอื่นที่ไดรับ
อนุญาตใหรวมใชขายวิทยุสื่อสารของสํานักงาน
“สถานีสื่อสาร” หมายความวา สถานีวิทยุสื่อสารของสํานักงาน
“พนักงานวิทยุ” หมายความวา พนักงานวิทยุประจําสถานีสื่อสาร
“นามเรียกขาน” หมายความวา ชื่อที่กําหนดขึ้น ใหเรียกแทนหนวยงาน ตําแหนง
บุคคล สถานที่และยานพาหนะ
หมวด ๑
ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ขอ ๖ ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชเครื่องวิทยุคมนาคมของสํานักงาน ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(๑) เปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด
หนวยงาน
(๒) ผานการฝกอบรมหลักสูตรการใชเครื่องวิทยุคมนาคมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
จากสํานักงานหรือหนวยงาน
(๓) ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดวามีความจําเปนใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม
(๔) ไมเปนผูมีพฤติกรรมเปนที่เสียหายหรือเปนภัยตอสังคมหรือความมั่นคงของชาติ
ขอ ๗ ลู ก จ างของผู ที่ ทํ า สัญ ญาจ า งให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ รั กษาความปลอดภั ย ให ถื อ ว า
เปนผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม โดยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๖ (๒) ถึง (๔)
โดยอนุโลม
หมวด ๒
การจัดหา การใช และการพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม
ขอ ๘ ใหสํานักงานจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใชในขายวิทยุสื่อสาร โดยดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขอ ๙ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมในหมวดนี้ ใหดําเนินการบรรจุคลื่นความถี่ที่ไดรับ
อนุญาตใหใชงานไปพรอมกับคลื่นความถี่กลางในคราวเดียวกัน
ขอ ๑๐ การใชเครื่องวิทยุคมนาคมตองดําเนินการเพื่อราชการของสํานักงานและ
หนวยงานเทานั้น

๓
ขอ ๑๑ ในกรณีที่สํานักงานไดทําสัญ ญาจางใหผูอื่น ดําเนิน การเกี่ยวกับ การรักษา
ความปลอดภัยภายในหนวยงานสํานักงานอาจจัดสรรเครื่องวิทยุคมนาคมใหหนวยงาน เพื่อใหผูนั้น
ใชในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวภายใตการกํากับดูแลของขาราชการศาลยุติธรรมที่เลขาธิการมอบหมาย
หรือผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลหรือผูอํานวยการสํานักงานประจําศาล แลวแตกรณี
ขอ ๑๒ การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมไปใชงานนอกที่ตั้งหนวยงานหรือหนวยงานอื่น
ตองพกพาในลักษณะที่เหมาะสม
ขอ ๑๓ ในกรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมสูญหายหรือเสียหาย ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ตามขอ ๖ ตองรับผิด ชดใชคาสิน ไหมทดแทนใหแกทางราชการ เวนแตจะพิสูจนไดวาการสูญหาย
หรือเสียหาย เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมตามปกติ ตามสภาพ
และอายุการใชงาน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ตามที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๑๔ ในกรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมตามขอ ๗ สูญหายหรือเสียหายใหสํานักงานดําเนินการแกผูที่ทําสัญญาจางกับสํานักงาน
เปนผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาจางใหแกทางราชการ
ข อ ๑๕ ห ามผู ใช เครื่ องวิ ทยุ คมนาคมอนุ ญาตให ผู อื่ นใช เครื่ องวิ ทยุ คมนาคม บั ต ร
ประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม บัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคม ตลอดจนนามเรียกขานของตน
ขอ ๑๖ ใหเลขาธิการพิจารณาดําเนินการแกผูฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบ ดังตอไปนี้
(๑) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
(๒) สั่งใหระงับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง
(๓) เพิกถอนบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
(๔) ดําเนินการทางวินัย
(๕) ดําเนินคดีตามกฎหมาย
หมวด ๓
บัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม และบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคม
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานจัดใหมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมในขายวิทยุสื่อสาร
แกผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมตามขอ ๖ ที่ไดรับจัดสรรเครื่องวิทยุคมนาคมจากสํานักงาน โดยเลขาธิการ
หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการออกบัตร
ขอ ๑๘ ผู ใ ชเ ครื่อ งวิ ท ยุค มนาคมตามข อ ๗ จะตอ งยื่ น คํา ขอมี บั ต รประจํา ตั ว ผู ใ ช
เครื่องวิทยุคมนาคมตอเลขาธิการ

๔
ขอ ๑๙ บัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมสํา หรับ ขาราชการฝายตุลาการศาล
ยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจาง มีอายุสี่ป สวนบุคคลตามขอ ๗ มีอายุหนึ่งปนับแตวันออกบัตร
ขอ ๒๐ ในกรณีบัตรหมดอายุ บัตรชํารุด บัตรสูญหาย ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมตองยื่น
คําขอมี บัต รประจํา ตัว ผูใ ชเ ครื่ องวิ ทยุ คมนาคมตอ เลขาธิก ารทัน ที ที่ท ราบว าบั ต รหมดอายุ ชํ ารุ ด
หรือสูญหาย และใหสํานักงานดําเนินการเพื่อออกบัตรใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ใหหนวยงานสงคืนบัตรที่หมดอายุและบัตรที่ชํารุดไปยังสํานักงานทันทีที่ไดรับบัตรใหม
ขอ ๒๑ เมื่อปรากฏวา ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมในขายวิทยุสื่อสารพนจากการเปนผูมี
คุณสมบัติห รือมีลักษณะตองหามตามขอ ๖ หรือขอ ๗ ใหอายุข องบัต รประจําตัว ผูใชเครื่องวิท ยุ
คมนาคมสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่พนจากตําแหนงหรือออกจากราชการ หรือพนจากการเปนลูกจางของผูทํา
สัญญาจางกับสํานักงานหรือกรณีสัญญาจางหมดอายุ และใหหนวยงานที่ผูนั้นปฏิบัติงานอยูเรียกบัตร
คืนแลวจัดสงไปยังสํานักงานตอไป
ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจัดใหมีบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคมใหใชตลอดอายุการใชงาน
ของเครื่อง โดยใหเลขาธิการหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการออกบัตร ในกรณีบัตรสูญหาย
หรือชํารุด ใหหนวยงานรายงานสํานักงานเพื่อออกบัตรใหมใหภายในสามสิบวันนับจากวันที่สํานักงาน
ทราบวาบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคมสูญหายหรือชํารุด
ใหหนวยงานสงคืนบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคมที่ชํารุดไปยังสํานักงานทันทีที่ไดรับ
บัตรใหม
ขอ ๒๓ คําขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม บัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม และบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคม เปนไปตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ ๒๔ ให ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ เ ลขาธิ ก ารมอบหมายเป น นายทะเบี ย นของ
สํานักงาน โดยมีหนาที่ดังนี้
(๑) เสนอเลขาธิการหรือผูไ ดรับ มอบหมายเพื่อออกบัต รประจํา ตัว ผูใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมและบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคม
(๒) จัดทําทะเบียนควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงาน
(๓) เสนอเลขาธิการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัวผูใช
เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคม
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการกําหนด
หมวด ๔
สถานีสื่อสารและการควบคุมขายวิทยุสอื่ สารของสํานักงาน
ขอ ๒๕ ใหสํานักงานจัดตั้งสถานีสื่อสารตามความจําเปน โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ
ตามที่สํานักงานกําหนด

๕
ขอ ๒๖ ผูที่เลขาธิการมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบสถานีสื่อสาร มีหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมการรับ-สง ขาวสารทางเครื่องวิทยุคมนาคมใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
(๒) ดูแลการติดตอ การใชถอยคํา และการใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหเปนไปดวยความ
เรี ย บร อ ย เมื่ อ พบว า ผู ใ ช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ห รื อ ไม เ ชื่ อ ฟ ง ให พิ จ ารณา
ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการตอไป
(๓) จัดใหมีสมุดบันทึกการติดตอสื่อสาร ไวประจําสถานีสื่อสาร สําหรับใหพนักงาน
วิทยุบันทึกขอความที่ทําการติดตอ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและเพื่อประโยชนอื่นๆ แกทาง
ราชการ
ขอ ๒๗ การใชคลื่นความถี่ในขายวิทยุสื่อสารและนามเรียกขานประจําสถานีสื่อสาร
ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมและพนักงานวิทยุใหเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๒๘ กําลังสงของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชติดตอภายในขายวิทยุสื่อสาร ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด
ขอ ๒๙ ใหมพี นักงานวิทยุประจําสถานีสื่อสาร โดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เปนผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมในขายวิทยุสื่อสาร
(๒) ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาหนวยงาน ใหปฏิบัติหนาที่ประจําสถานีสื่อสาร
ขอ ๓๐ ผูมีสิทธิขอใชขายวิทยุสื่อสาร ไดแก
(๑) หนวยงานรวมถึงเจาหนาที่ในสังกัด
(๒) หนวยงานอื่นรวมถึงเจาหนาที่ในสังกัด
(๓) ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงาน
ขอ ๓๑ การใชขายวิทยุสื่อสารใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ใหใชเฉพาะคลื่นความถี่ที่สํานักงานอนุญาตใหรวมใชเทานั้น
(๒) การใชขายวิทยุสื่อสาร ตองแจงไปยังสถานีสื่อสารในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบกอนทุก
ครั้ง และเมื่อสิ้นสุดการติดตอสื่อสารตองแจงใหสถานีสื่อสารนั้นทราบดวย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ ใหผูที่ผานการอบรมตามหลักสูตรการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห
ความถี่ (SYNTHESIZER) ก อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช บั ง คั บ เป น ผู ที่ ผ า นการฝ ก อบรมตามที่ กํ า หนด
ในระเบียบนี้
ขอ ๓๓ ใหสถานีสื่อสารที่ มีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบัง คับ เปน สถานีสื่อสารตาม
ระเบียบนี้

๖
ขอ ๓๔ ใหสํานักงานจัดใหมีบัตรประจําตัว ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหแ กผูที่ไ ดรับ
จัดสรรเครื่องวิทยุคมนาคมตามขอ ๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และจัดทําบัตร
ประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหแกผูที่ไดรับจัดสรรเครื่องวิทยุคมนาคมตามขอ ๗ ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ ๓๕ ใหเครื่องวิทยุคมนาคมที่สํานักงานจัด สรรใหกอนวันที่ร ะเบียบนี้ใชบัง คับ
เปนเครื่องวิทยุคมนาคมตามระเบียบนี้ โดยใหสํานักงานจัดใหมีบัตรประจําเครื่องวิทยุคมนาคมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)

วีระพล ตัง้ สุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

คําขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
เขียนที่.........................................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............
ขาพเจา........................................... อายุ......... ป เลขประจําตัวประชาชน..........................................
ที่อยูปจจุบันเลขที่.................................. ซอย....................ถนน........................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท...............................
ปจจุบันดํารงตําแหนง.......................................................ชั้น/ระดับ....................................................
สังกัด.................................................................................................................................................................
ขอยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวย
การใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห ค วามถี่ (SYNTHESIZER) ของหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ไดแนบรูปถาย ๓ รูป มาพรอมกับคําขอนี้แลว เพื่อใชประกอบการพกพา
เครื่องวิทยุคมนาคมไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งหนวยงาน ชนิดมือถือ ตราอักษร...................... รุน..........................
หมายเลขเครื่อง..................................................................หมายเลขครุภัณฑ................................................
ทะเบียน ปท.หรือทะเบียน กทช. ................................................
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจาก
 บัตรหมดอายุ  บัตรชํารุด  บัตรสูญหาย
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................................ผูยื่นคําขอ
(............................................................)
ตําแหนง.............................................................
วันที่ .............เดือน..............................พ.ศ. ...................
ลงชื่อ..............................................................ผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงาน
(............................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่ ...............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เฉพาะเจาหนาที่
เรียน เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ไดตรวจสอบแลวเห็นสมควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ ...............................
....................................................

 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ ...............................
ลงชื่อ

(............................................................)
ลงชื่อ....................................................
เลขาธิการ/ผูไดรับมอบหมาย
(............................................................)
นายทะเบียน
หมายเหตุ - สําหรับขาราชการตุลาการ ไมตองมีผูบังคับบัญชารับรอง
- ผูขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมตองผานการฝกอบรมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
และกฎหมายที่เกี่ยวของจากสํานักงานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
- กรณีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมสูญหายใหแนบหลักฐานการแจงความมาพรอมคําขอฯ ดวย

๘

สําหรับลูกจางของผูทําสัญญาจางฯ

คําขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
เขียนที่.....................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ...........
ขาพเจา............................................. อายุ......... ป เลขประจําตัวประชาชน........................................
ที่อยูปจจุบันเลขที่.............................. ซอย......................ถนน..........................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท............................
หนวยงานที่ปฏิบัติงาน.......................................................................................................................................
ขอยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวย
การใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห ค วามถี่ (SYNTHESIZER) ของหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ไดแนบรูปถาย ๓ รูป มาพรอมกับคําขอนี้แลว เพื่อใชประกอบการพกพา
เครื่องวิทยุคมนาคมไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งหนวยงาน ชนิดมือถือ ตราอักษร........................ รุน.............................
หมายเลขเครื่อง..................................................................หมายเลขครุภัณฑ................................................
ทะเบียน ปท.หรือทะเบียน กทช. ................................................
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
กรณี  ขอมีบัตรครั้งแรก
 ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก
 บัตรหมดอายุ  บัตรชํารุด  บัตรสูญหาย
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................................ผูยื่นคําขอ
(............................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่ .............เดือน.................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ..............................................................ผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงาน
(............................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่ .............เดือน.................................พ.ศ. ......................

เฉพาะเจาหนาที่
เรียน เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ไดตรวจสอบแลวเห็นสมควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ ...............................
....................................................

 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ ...............................
ลงชื่อ

(............................................................)
ลงชื่อ....................................................
เลขาธิการ/ผูไดรับมอบหมาย
(............................................................)
นายทะเบียน
หมายเหตุ - ผูขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมตองผานการฝกอบรมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
และกฎหมายที่เกี่ยวของจากสํานักงานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
- กรณีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมสูญหายใหแนบหลักฐานการแจงความมาพรอมคําขอฯ ดวย

๙

ชื่อ.....................................................................................................
ชื่อสกุล..............................................................................................
ตําแหนง............................................................................................
ไดรรับับอนุ
อนุญญาตให
าตใหใใชชเเครื
ครื่อ่องวิ
งวิททยุยุคคมนาคม
มนาคม ชนิ
ชนิดดมืมืออถืถืออ
ได
ตราอักษร...................................... รุน ...............................................................................
ตราอักษร...................................... รุน ...............................................................................
หมายเลขเครื่อง........................................ ทะเบียน ปท. / กทช. .......................................
หมายเลขเครื่อง........................................ ทะเบียน ปท. / กทช. .......................................
หมายเลขครุภัณฑ................................................................................................................
หมายเลขครุ
ภัณฑ................................................................................................................
วันออกบัตร.......................................................
วันหมดอายุ...............................................
วันออกบัตร....................................................... วันหมดอายุ...............................................
.........................ผูออกบัตร

ดานหนา

สํานักงานศาลยุติธรรม
ผูใดพบเห็นหรือเก็บบัตรนี้ได
โปรดสงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม
ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท 0 2512 5913

ดานหลัง
หมายเหตุ
-

ตราประทับดานหนาบัตรใหใชตราของสํานักงานศาลยุตธิ รรม
แถบบนดานหนาบัตรใหใชแถบสีแดง สําหรับขาราชการตุลาการ
แถบบนดานหนาบัตรใหใชแถบสีเขียว สําหรับขาราชการศาลยุตธิ รรม
แถบบนดานหนาบัตรใหใชแถบสีเหลือง สําหรับลูกจางประจํา/พนักงานราชการ
แถบบนดานหนาบัตรใหใชแถบสีชมพู สําหรับลูกจางชัว่ คราว
แถบบนดานหนาบัตรใหใชแถบสีสม สําหรับลูกจางของผูทําสัญญาจาง
รูปถายขนาด ๒.๕ x ๓ ซม.
ขนาดบัตรกวาง ๕.๕ ซม. ยาว ๘.๕ ซม.
พื้นดานหนาและดานหลังบัตรใหใชพื้นสีขาว

๑๐

บัตรนี้แสดงวาเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ
ตราอักษร...................................... รุน ...............................................................................
หมายเลขเครื่อง........................................ ทะเบียน ปท. / กทช. .......................................
หมายเลขครุภัณฑ................................................................................................................
เปนทรัพยสินของสํานักงานศาลยุติธรรม
...........................................................
นายทะเบียน

ดานหนา

สํานักงานศาลยุติธรรม
ผูใดพบเห็นหรือเก็บบัตรนี้ได
โปรดสงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม
ถ.รัชดาภิเษก จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท 0 2512 5913

ดานหลัง
หมายเหตุ
-

ตราประทับดานหนาบัตรใหใชตราของสํานักงานศาลยุตธิ รรม
แถบบนดานหนาบัตรใหใชแถบสีนา้ํ เงิน
ขนาดบัตรกวาง ๕.๕ ซม. ยาว ๘.๕ ซม.
พื้นดานหนาและดานหลังบัตรใหใชพื้นสีขาว

๑๑

หลักเกณฑการขอมีบัตรประจําตัวผูใชวิทยุคมนาคม
และการออกบัตรประจําตัวผูใชวิทยุคมนาคม
๑. ผูมีสิทธิขอมีบัตร
๑.๑ ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดหนวยงาน
๑.๒ ลูกจางของผูที่ทําสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย
๑.๓ ต อ งผ า นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการใช เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสํานักงานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑.๔ ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดวามีความจําเปนตองใช
เครื่องวิทยุคมนาคม
๑.๕ ตองไมเปนผูมีพฤติกรรมเปนที่เสียหายหรือเปนภัยตอสังคมหรือความมั่นคงของชาติ
๒. การขอมีบัตร
๒.๑ ผู มี สิ ทธิ ข อมีบั ต ร ตามข อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให ยื่น แบบคํ า ขอมี บั ต รประจํ า ตั ว
ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอหนวยงานตนสังกัด
๒.๒ หนว ยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธ รรมที่ไดรับจัดสรรเครื่องวิทยุคมนาคม
ใหรวบรวมคําขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมสงมายังสํานักบริหารกลางภายใน ๗ วัน
หลังจากไดรับเครื่องวิทยุคมนาคมแลว เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวผูใชวิทยุคมนาคม
๒.๓ ใหนายทะเบียนทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมแลวทําความเห็นเสนอผูอนุมัติออกบัตร
๒.๔ กรณีบัตรหมดอายุใหผูถือบัตรดําเนินการยื่น คําขอตออายุบัตรประจําตัวผูใช
เครื่องวิทยุคมนาคม กอนวันที่บัตรหมดอายุ ๓๐ วัน และเมื่อไดรับบัตรใหมแลวตองสงคืนบัตรเกามาที่
สํานักบริหารกลางโดยดวน
๒.๕ กรณีบัตรชํารุด สูญหาย ใหผูถือบัตรยื่นคําขอมีบัตรใหมทันทีที่ทราบวาบัตรชํารุด
หรือสูญหาย และกรณีที่บัตรชํารุดเมื่อไดรับบัตรใหมแลวตองสงคืนบัตรเกามาที่ สํานักบริหารกลาง
โดยดวน
๒.๖ กรณีบัตรสูญหายใหผูถือบัตรดําเนินการแจงความไวเปนหลักฐาน
๓. เงื่อนไขอื่น ๆ
๓.๑ บัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
พนักงานราชการ ลูกจาง มีอายุ ๔ ป
๓.๒ บัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับลูกจางของผูที่ทําสัญญาจางให
ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย มีอายุ ๑ ป
๓.๓ หากผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมพนจากการเปนผูมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามขอ ๑.๑ ถึง ๑.๕ แลว ใหถือวาอายุของบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่
พนจากตําแหนงหรือออกจากราชการ หรือพนจากการเปนลูกจางของผูทําสัญญาจางกับสํานักงาน
หรือกรณีสัญญาจางหมดอายุ และใหหนว ยงานที่ผูนั้นปฏิบัติง านอยูเรียกบัตรคืน แลวจัดสง มายั ง
สํานักบริหารกลาง

