แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัคคีภัย
ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
-------------------------------------------------

๑. สถานการณ์ทวั่ ไป
อัคคีภัยแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นจํานวนมากในช่วงเวลาอันสั้น สาเหตุการ
เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึน้ อาจลุกลามอย่าง
รวดเร็ว หากผูป้ ระสบเหตุขาดความรู้ ทักษะและการเตรียมความพร้อมเมื่อประสบภัย
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีจํานวนบุคลากร นิสติ และจํานวนผูใ้ ช้อาคารของมหาวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ้น จํานวนอาคารสูงที่รองรับการดําเนินการก็มีเพิ่มสูงขึ้น โดยมีอาคารที่พักบุคลากร (๘ ชั้น) จํานวน ๑ หลัง
อาคารหอพักสิสิต (๓ ชั้น) จํานวน ๒ หลัง อาคารหอพักนิสติ หญิง (๓-๔ ชัน้ ) จํานวน ๑ หลัง อาคารเรียนรวม (๕ ชั้น)
จํานวน ๑ หลัง อาคารสํานักงาน (๖ ชั้น) จํานวน ๑ หลัง และยังมีอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (๒-๔ ชั้น) จํานวน ๑
หลัง และอาคารอื่น ๆ (๑-๒ ชั้น) อีกหลายอาคาร
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และเตรียมความ
พร้อมในการเผชิญหน้า ลดความสูญเสีย และระงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จึง
จัดทําแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงอันเนือ่ งมาจากอัคคีภัย ประจําปี ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และการ
ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ของบุคลากร และของมหาวิทยาลัย
อันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัย ให้มโี อกาสเกิดขึ้นน้อยที่สดุ
๒.๒ เพื่อกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติและการประสานงาน ของผู้เกี่ยวข้องในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ให้ชดั เจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมโดยเสริมทักษะ และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้สามารถเผชิญเหตุ แก้ปัญหา
ลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน หากเกิดอัคคีภัยขึ้นในมหาวิทยาลัย
๓. ผู้รับผิดชอบ
๓.๑ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
๓.๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
๓.๓ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๓.๔ คณะอัญมณี
๓.๕ คณะศึกษาศาสตร์
๓.๖ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
๓.๗ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

-๒๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เตรียมความพร้อมปฏิบัติ กับสถานการณ์อัคคีภัย
๔.๑ ขั้นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
๔.๑.๑ การจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและเผชิญเหตุอัคคีภยั
๑. เมือ่ เกิดอัคคีภัยขึ้น ให้กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจโดย
กําหนดพื้นที่ทเี่ หมาะสม ภายในมหาวิทยาลัย ให้ประธานคณะทํางาน หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี ทํา
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการอัคคีภัยที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางใน
การอํานวยการระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรในการบริหารจัดการอัคคีภัยที่เกิดขึ้น ประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในการควบคุมสถานการณ์ ในที่เกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
จันทบุรี หรือผูป้ ฏิบัติการแทน เป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ
๒. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ (ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยูใ่ นวันเกิดเหตุ ให้ผอู้ ํานวยการศูนย์ ตั้งผู้รับผิดชอบทดแทน)

-๓-

ศูนย์อํานวยการเฉฉพาะกิจ
เ ่อการป้องงกันและเผชิชิญเหตุอัคคีภัภย
เพื
(
(รองอธิ
การบบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุบุร)ี
คณะะที่ปรึกษา
คณบบดีคณะต่างๆ ภายในวิทยาเเขตจันทบุรี

ฝ่ายอํานวยการ
ผู้รัรับผิดชอบ ผออ.กองบริหารฯฯ
- งานธุรการ
- งานจัดกําลังสสนับสนุน
- งานประสานนงาน
ร้องทุกข์
ก / สงเคราะห์์
ผู้ประสสบภัย
 ตรวจเยียี่ยม
 ช่วยเหลือ
 เจ้าหน้
น้าที่ / อื่นๆ
- งานการเงินบัญชี


ฝ่ายป้องกันและปฏิฏิบัติการ
ผู้รับผิดชชอบ หัวหน้างงานอาคาร
- ติดดตามประเมินสถถานการณ์
- เฝ้าาระวัง
- แจ้จ้งเตือนภัยเมื่อเกิกิดเหตุ
- ปรระสานงาน

ฝ่ายรั
ย กษาความปปลอดภัย
ผู้รับผิดชออบ
- งงานป้องกันการโโจรกรรม
- งงานจราจร
- งงานรักษาความปปลอดภัย







ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบบ ผู้ช่วยอธิกาารบดี
- งานปประชาสัมพันธ์
- งานตตอบโต้การข่าว
- งานแแถลงข่าว

ค้นหา / กู้ภัย
อพยพผู้ประะสบภัย
รักษาพยาบาาล / แผนก
ฉุกเฉิน
ระบบดับเพลิลิง
การผจญเพลิลิง

ฝ่ายยฟื้นฟู บูรณะะ
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างานนอาคาร
- ประเมินนความเสียหาย
- ซ่อมแซซมบรรเทาสาธารรณูประ
โภค
- ซ่อมแซซมเส้นทางคมนาาคม
- รื้อถอนซากปรักหักพัง

-๔๔.๑.๒ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
๑. จัดเจ้าหน้าที่สํารวจ ตรวจสอบอาคาร ระบบท่อส่งน้ํา และถังดับเพลิง ระบบเครือ่ งยนต์
และระดับน้ํามันเครื่องยนต์สบู น้ําเพื่อดับเพลิง บํารุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๒. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากอัคคีภัย ภายในวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันอัคคีภัย
๓. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ฝึกซ้อมทําความเข้าใจกับหน่วยรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง ที่อากาศร้อนและแห้งแล้ง ให้ความสนใจในบริเวณที่มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายเป็นพิเศษ มี
การฝึกอบรมและรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัยให้บุคลากรและนิสิต เป็นประจําทุกปี
๔. จัดระบบแจ้งเหตุอคั คีภัย โดยบุคลากร และ/หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ /สายด่วน ของหน่วยงานที่รับแจ้งเหตุอัคคีภัยให้บคุ ลากร และนิสิตทราบโดยทัว่ กัน
หน่วยงานหลัก ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าใหม่ , สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอท่าใหม่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี , สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดจันทบุรี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่ทุกแห่ง
หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจันทบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ขนส่งจังหวัดจันทบุรี พลังงานจังหวัดจันทบุรี สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน
จังหวัดจันทบุรี ขลุงมูลนิธิ
๔.๒ การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
๔.๒.๑ กรณีเกิดอัคคีภัยขนาดเล็กไม่มีความเสียหายของอาคาร ชีวิต ทรัพย์สิน สามารถระงับภัยได้โดย
ลําพังผู้ประสบเหตุ ให้แจ้ง ผูอ้ ํานวยการกองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี / หัวหน้างานอาคารสถานที่ / เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และให้ผอู้ ํานวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี รายงานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรที ราบ
เพื่อหาทางป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ําอีก
๔.๒.๒ กรณีเกิดอัคคีภัยที่สร้างความเสียหายให้อาคาร ชีวติ หรือทรัพย์สิน ผู้ประสบเหตุไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยลําพง ให้ปฏิบัตดิ ังนี้
๑) เมื่อประสบเหตุอัคคีภัยรุนแรงขยายวงกว้าง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย /
หัวหน้างานอาคารสถานที่ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ผูอ้ ํานวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี / ผู้ช่วยอธิการบดี /
รองอธิการบดี และแจ้งไปยังหน่วยงานหลักเพื่อระงับความเสียหาย
๒) ให้ผอู้ ํานวยการศูนย์เฉพาะกิจกําหนดทีต่ ั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ แก้ไข ประสานการ
สนับสนุน อํานวยการและประสานงานในการใช้สรรพกําลังเพื่อสนับสนุน
๔.๒.๓ การควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
๑) ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ เข้าระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้น โดยยึดความ
ปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรักษาทรัพย์สินตามลําดับ และมุ่งระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติ
โดยเร็ว
๒) ปิดกั้นไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดอัคคีภัย
๓) กรณีจําเป็นต้องอพยพประชาชน ให้ดําเนินการตามแผนการอพยพที่กําหนดไว้
๔) จัดระเบียบการจราจร และการรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณที่เกิดเหตและพื้นที่
ใกล้เคียง

-๕๕) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูอ้ าศัยอยู่ในที่เกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียงที่อาจได้รับ
ผลกระทบทราบถึงการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ เพือ่ ลดความสับสนและสร้างขวัญกําลังใจ
ให้แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งการให้ข่าวต่อสือ่ มวลชน ให้กําหนดบุคคลที่จะให้ข่าวต่อสือ่ มวลชน เพียงบุคคลเดียวเพื่อ
ป้องกันความสับสนและข่าวลือต่างๆ
๖) ให้การรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุและนําส่ง
โรงพยาบาลหากจําเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลต่อเนือ่ ง
๔.๒.๔ แนวทางการปฏิบัติของศูนย์เฉพาะกิจ
๑) แจ้งเตือนภัยด้วยสัญญาณเตือนภัย เร่งให้ผู้ประสบภัยออกจากตัวอาคารไปยังจุดรวมพล
๒) จัดเจ้าหน้าที่ระบุตําแหน่งหัวฉีดดับเพลิง รอบอาคารให้กับเจ้าพนักงาน
๓) การรวบรวมข้อมูล เพื่อแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
๓.๑ สภาพของอาคาร เช่น โครงสร้างภายในอาคาร การใช้งานอาคาร การเก็บ
สิ่งของภายในอาคาร สภาพการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ (ลิฟต์ เครือ่ งปรับอากาศ ฯลฯ) ตําแหน่งการเชื่อมต่อช่อง
แนวดิ่ง (ท่อ ภายในท่อ บันไดเลือ่ น ฯลฯ)
๓.๒ สภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น จุดที่เกิดเพลิงไหม้ ขอบเขตการลุกลามของเพลิง
ไหม้ การกระจายตัวของควัน สภาพการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Alarm , Automatic Sprinkler ฯลฯ )
๓.๓ อันตรายต่อชีวติ ของผู้ประสบภัย เช่นข้อมูลของผู้ประสบภัยที่หนีออกมาได้
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หนีออกมาไม่ทัน (จํานวนคน ตําแหน่งในอาคารทีต่ ิดอยู่ ฯลฯ)
๔.๒.๕ การรายงานข้อมูลข่าวสาร
๑) รายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานให้อธิการบดีทราบทุกขั้นตอนเป็นระยะๆ จนกว่า
อัคคีภัยจะยุติ
๒) รายงานสรุปสถานการณ์แก่อธิการบดีเมื่อเหตุการณ์ยตุ ิ
๔.๒.๖ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ข่าว และสรุปสถานการณ์อัคคีภัย ให้ผู้เกีย่ วข้อง ตลอดจนผู้ปกครอง ได้รับทราบ
สถานการณ์อย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะ ๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสน และตื่นตระหนก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๔.๓ การปฏิบัติหลังเกิดภัย
๑. ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัย และความเสียหายที่เกิดขึน้ ไว้เป็นหลักฐาน
๒. นัดหมายเยียวยาผู้ประสบภัย ประสานค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย
๓. รายงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่สาธารณะ
๔.๔ การประเมินความเสียหาย และฟื้นฟูบูรณะ
๑. ประสานงานวิศวกร หรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
๒. ให้ความร่วมมือแจ้งพนักงานสอบสวน เขตพื้นทีใ่ นการสอบสวน สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
๓. ประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันทีเ่ กิดเพลิงไหม้ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลือ่ นย้าย สิ่งใดๆ ในเขตเพลิงไหม้
๔. พิจารณาปรับปรุง หลังการดําเนินการตามกฎหมายแล้วเสร็จ

-๖๔.๕ กรณีมีผู้เสียชีวิต
๑. จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพ และพื้นทีใ่ นการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต
๒. การพิสูจน์เอกลักษณ์และการเคลื่อนย้ายศพ ให้ประสานกับเจ้าพนักงาน ผู้มีอํานาจรับผิดชอบ
ห้ามเคลือ่ นย้ายโดยพลการ

-๗-กรมป้องกันและบรรเทาสาาธารณภัย
(นิรภัย)
โทรศศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๐๐๒๐
โทรรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๔๔๖๖
สป.มท. ๕๕๐๕๙๙
สายด่วน ๑๗๘๔๔
ความมถี่วิทยุ ๑๖๒.๘๐๐๐ MHz
ความถี่กลางงสาธารณภัย ๑๖๑๑.๔๗๕ MHz

ศูนย์ ปภ. เขตต ๑๗ จันทบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๙๙-๓๘๙๕๔๒
โทรสาร ๐๓๙๙-๓๘๙๕๔๒
สายด่วน ๑๗๘๔
ความถี่วิทยุ ๑๖๖๒.๘๐๐ MHz
ความถี่กลางสาธารณภภัย ๑๖๑.๔๗๕ M
MHz

กองบัญชาการรป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด (กปช.จต.)
/ศูนย์ LC (ลีม่า ชาลี)
โทรศัพท์ ๐๓๓๙-๓๑๒๑๗๒
โทรสาร ๐๓๓๙-๓๑๒๑๗๒
ความถี่วิทยุ ๑๕๔.๓๗๕
๑
MHz

ตํารวจภูธร จังั หวัดจันทบุรี
/ศูนย์จจัันทบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๓๑๑๑๑๕, ๑๙๑
โทรสาร ๐๓๙๙-๓๑๒๒๗๒๐
ความถี่วิทยุ ๑๕๕๒.๕๕๐ MHz

ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรรีี
/ศูนย์จจัันทบูรณ์
โทรศัพท์ ๐๓๓๙-๓๑๒๗๓๐
โทรสาร ๐๓๓๙-๓๑๒๑๗๒
ความถี่วิทยุ ๑๑๖๒.๑๒๕ MHz

กองกํากับการตตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๑ /ศูนย์บดินทร์
โทรศัพท์ ๐๓๙๙-๓๘๙๐๑๕
โทรสาร ๐๓๙๙-๓๘๙๑๙๓
ความถี่วิทยุ ๑๕๕๔.๖๒๕ MHz

โรงพยาบาลลพระปกเกล้า
/ศูนย์เทพรัตน์
โทรศัพท์ ๐๓๙--๓๐๒๔๒ ๑๖๖๙๙
โทรสาร ๐๓๓๙-๓๑๑๕๑๑
ความถี่วิทยุ ๑๑๕๕.๗๒๕ MHz

สํานักงานไฟฟ้ฟาส่วนภูมิภาค
จังหวัดจันทบุรีี/สถานีจันท์
โทรศัพท์ ๐๓๙๙-๓๓๕๒๔๒
โทรสาร ๐๓๙๙-๓๒๕๙๐๓
ความถี่วิทยุ ๑๖๖๓.๕๐๐ MHz

กกองอํานวยการรป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัภัย
จังหวัดจั
ด นทบุรี (ศูนย์โกเมน)
โทรศัพท์ ๐-๓๙๙๓๑-๒๑๐๐ , ๐๐-๓๙๓๒-๕๑๓๙๙
โทรสสาร ๐-๓๙๓๑-๒๒๑๐๐
สป.มท. ๓๔๗๙๙๘
ความถีถี่วิทยุ ๑๖๒.๘๐๐๐ MHz
ความถี่กลางสสาธารณภัย ๑๖๖๑.๔๗๕ MHz

สสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันททบุรี
/ศูนนย์สว่าง
โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๔๖๓๔๗
โทรสาร ๐๓๓๙-๓๔๖๓๔๗
ความถี่วิทยุ ๑๖๘.๒๗๕
๑
MHz

สํานักงานการปประปาจันทบุรี
/ประปาจันทบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๙๙-๓๑๑๑๒๖
โทรสาร ๐๓๙๙-๓๕๐๓๑๘
ความถี่วิทยุ ๑๔๔๗.๖๒๕ MHz

กองอํานวยกการ ปภ.อําเภอ
ความถี่วิทยุ ๑๑๖๒.๑๒๕ MHz

ก านวยการ ปปภ.เทศบาลเมือง//
กองอํ
เทศบาลลตําบล
ความถี่วิทยุ ๑๔๔๒.๕๕๐ MHz

กองอํานวยการ ปปภ. เทศบาลตําบบล
/องค์การบริหหารส่วนตําบล
ความถี่วิทยุ ๑๑๔๒.๕๒๕ MHz

สสมาคมวิทยุสมัครเเล่น
จังหววัดจันทบุรี / (HS ๒ AB)
คววามถี่ ๑๔๕.๐๐๐ MHz
ข่ายภาคประชาชชน

๒๔๕.๕๐๐

สมาคมวิทยุกระจจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๒๕๙๘๖
โทรสาร ๐๓๙-๓๑๑๔๑๐
FM ๙๐.๒๕ MHz

-๘ตารางแนบท้ายคลื่นความถี่กลางสําหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน
ย่านความถี่
HF/SSB

VHF/FM

UHF/FM

ตารางที่ ๑ คลืน่ ความถี่กลางร่วมของหน่วยงานของรัฐ
คลื่นความถี่
การใช้งาน
๔๘๖๖ กิโลเฮิรตซ์
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
๔๘๖๙ กิโลเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร
๗๕๒๙ กิโลเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร
๗๗๑๕ กิโลเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร
๙๙๑๖ กิโลเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร
๑๔๒.๔๒๕ เมกะเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร
๑๔๗.๔๒๕ เมกะเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร
๑๖๑.๔๗๕ เมกะเฮิรตซ์
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
๑๖๖.๔๗๕ เมกะเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร
๔๒๐.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
๔๒๕.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร
๔๔๙.๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร
๔๕๔.๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์
ช่องสือ่ สาร

ตารางที่ ๒ คลืน่ ความถี่กลางร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน
ย่านความถี่
คลื่นความถี่
การใช้งาน
๒๗.๑๕๕ เมกะเฮิรตซ์
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
HF/SSB
๒๗.๒๑๕ เมกะเฮิรตซ์
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
๗๘.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
๑๔๕.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน
VHF/FM
๒๔๕.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์
ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

