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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต
โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการ
บางประเภทไดรับยกเวน ไม ตองไดรับใบอนุญาต เนื่องจากเทคโนโลยีดานวิทยุคมนาคม มีความ
เจริญกาวหนามากขึ้น และมีบริการวิทยุคมนาคมเพิ่มขึ้น ซึ่งการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมบางลักษณะ
หรือ ที่ใชในกิจการบางประเภทไมมีผลกระทบตอการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการใด ๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหสามารถเขาถึงความถี่วิทยุไดมากยิ่งขึ้น กํากับดูแล
เทาที่จําเปนและสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากลและขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๑ (๓) (๒๑) ประกอบกั บ มาตรา ๗๘ แห ง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมและ
สถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ดังตอไปนี้
ขอ ๑ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่น ใดในสวนที่มีกําหนดไวแ ลว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๒ เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเปนเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short - Range
Radiocommunication Devices) หรือที่ใชในกิจการดังตอไปนี้ ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตทํา
มี ใช นําเขา นําออก คาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(๑) เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(๒) เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไรสาย คลื่นความถี่ ๘๘ - ๑๐๘ เมกะเฮิรตซ
และ ๑๖๕ - ๒๑๐ เมกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน ๑๐ มิลลิวัตต
(๓) เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพทไรสาย คลื่นความถี่ ๑.๖ - ๑.๘ เมกะเฮิรตซ และ
๕๔ - ๗๔ เมกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน ๑๐ มิลลิวัตต
(๔) เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร (Radar application) คลื่นความถี่ ๕.๗๒๕ - ๕.๘๗๕
กิกะเฮิรตซ ๑๐ - ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ ๒๔.๐๕ - ๒๔.๒๕ กิกะเฮิรตซ และ ๗๖ - ๘๑ กิกะเฮิรตซ
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กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.)
ไมเกิน ๑๐ มิลลิวัตต
(๕) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ต่ํากวา ๑๓๕ กิโลเฮิรตซ กําลังสงออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) ไมเกิน ๑๕๐ มิลลิวัตต
(๖) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ ๑๓.๕๕๓ - ๑๓.๕๖๗ เมกะเฮิรตซ กําลังสงออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) ไมเกิน ๑๐ มิลลิวัตต
(๗) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ ๒๖.๙๖๕ - ๒๗.๔๐๕ เมกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน
๑๐๐ มิลลิวัตต
(๘) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ ๓๐ - ๕๐ เมกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน ๑๐ มิลลิวัตต
(๙) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ ๓๐๐ - ๕๐๐ เมกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน ๑๐ มิลลิวัตต
(๑๐) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ ๒๔๐๐ - ๒๕๐๐ เมกะเฮิรตซ กําลังสง ออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) ไมเกิน ๑๐๐ มิลลิวัตต
(๑๑) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิทยุนําทาง (Radionavigation Service) เครื่องรับ
วิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิทยุนําทางผานดาวเทียม (Radionavigation - Satellite Service) เครื่องรับ
วิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิทยุหาตําแหนง (Radiolocation Service) หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช
ในกิจการวิทยุหาตําแหนงผานดาวเทียม (Radiolocation - Satellite Service)
(๑๒) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการชวยอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Aids Service)
หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการอุตนุ ิยมวิทยาผานดาวเทียม (Meteorological Satellite Service)
(๑๓) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม (Earth Exploration Satellite Service)
(๑๔) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการความถี่วิทยุมาตรฐานและสัญญาณเวลา (Standard
Frequency and Time Signal Service) หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการความถี่มาตรฐานและ
สัญญาณเวลาผานดาวเทียม (Standard Frequency and Time Signal - Satellite Service)
(๑๕) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิจัยอวกาศ (Space Research Service)
(๑๖) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิทยุดาราศาสตร (Radio Astronomy Service)
(๑๗) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการเพื่อความปลอดภัย (Safety Service) ตามขอบังคับ
วิทยุระหวางประเทศ
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การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเปนเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short - Range
Radiocommunication Devices) หรือที่ใชในกิจการตามวรรคหนึ่งตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) หามนําอุปกรณใด ๆ มาติดตอหรือปรับเขาไว หรือใชประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคม
เพื่อเพิ่มกําลังสงใหเกินกวาที่กําหนดไว
(๒) การใชเครื่องวิทยุคมนาคมขางตนไมไดรับสิทธิคุมครองการรบกวน และหากกอใหเกิด
การรบกวนการใชความถี่วิทยุของขายสื่อสารอื่นที่ไดรับอนุญาต จะตองระงับการใชงานทันทีและ
(๓) การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมขางตนจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอการทํางานของ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชเปนเครื่องมือทางการแพทย
ขอ ๓ เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะหรือที่ใชในกิจการดังตอไปนี้ ไดรับยกเวนไมตอง
ไดรับใบอนุญาตมี ใช หรือนําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม แตไมไดรับยกเวน ใบอนุญาตทํา นําเขา
หรือคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
(๑) เครื่ องวิ ทยุ คมนาคมประเภทวิ ทยุ บั งคั บสิ่ งประดิ ษฐ จํ าลอง คลื่ น ความถี่ ๗๒.๐๐๐ ๗๒.๗๔๕ เมกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน ๗๕๐ มิลลิวัตต
(๒) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่สําหรับประชาชน (Citizen Band) คลื่นความถี่ยาน
๗๘ เมกะเฮิรตซ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน ๕๐๐ มิลลิวัตต
(๓) เครื่องสงสัญญาณภาพหรือภาพและเสียง คลื่นความถี่ ๕๑๐ - ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ กําลัง
สงไมเกิน ๑๐ มิลลิวัตต
(๔) เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไรสาย คลื่นความถี่ ๗๙๔ - ๘๐๖ เมกะเฮิรตซ
กําลังสงไมเกิน ๕๐ มิลลิวัตต
(๕) โทรศัพทไรสายที่ใชใ นกิจการสวนบุคคล คลื่น ความถี่ ๑๙๐๐ - ๑๙๐๖ เมกะเฮิรตซ
กําลังสงไมเกิน ๑๐ มิลลิวัตต
(๖) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ ๒๖.๙๖๕ - ๒๗.๔๐๕ เมกะเฮิรตซ กําลังสงสูงกวา
๑๐๐ มิลลิวัตต แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิวัตต
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(๗) เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายที่ใชในกิจการใหบริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ ซึ่งใชสถานี
ควบคุมกลางรวมกัน
(๘) อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม (TVRO) เพื่อการรับชมโดยเฉพาะซึ่งมิไดมี
การนําสัญญาณไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย
(๙) อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนบอกรับเปนสมาชิก
ขอ ๔ เครื่องวิทยุคมนาคมที่เปนเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบรังผึ้ง (Cellular) เครื่องวิทยุ
ติดตามตัว (Radio Paging) หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสาร
เคลื่อนที่สวนบุคคลรอบโลกผานดาวเทียม (Global Mobile Personal Communications by Satellite :
GMPCS) ที่มีตราอักษร แบบ หรือรุนที่ไดผานการทดสอบรับรองตัวอยางเครื่องวิทยุคมนาคมจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดรับยกเวน ไมตองไดรับใบอนุญาตมี นําเขา นําออก
หรือคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ขอ ๕ เครื่องวิทยุคมนาคมที่เปนเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบรังผึ้ง (Cellular) เครื่อง
วิทยุ ติด ตามตั ว (Radio Paging) หรื อเครื่ องวิท ยุคมนาคมที่ใ ชใ นกิ จการใหบ ริก ารวิท ยุค มนาคม
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคลรอบโลกผานดาวเทียม (Global Mobile Personal Communications
by Satellite : GMPCS) ที่เปนเครื่องลูกขายของผูใหบริการในประเทศหรือผูใหบริการในตางประเทศ
ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตมี ใช นําเขาหรือนําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ขอ ๖ เครื่อ งวิท ยุคมนาคมที่ใ ชค ลื่น ความถี่ สําหรับประชาชน (Citizen Band) คลื่ น
ความถี่ยาน ๗๘ เมกะเฮิรตซ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ กําลังสงสูงกวา ๕๐๐ มิลลิวัตต ที่ผูมีหรือใช
เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นไดรับความยินยอมใหมีหรือใหใชจากผูมีกรรมสิทธิ์ที่ไดรับใบอนุญาตมี และใช
เครื่องวิทยุคมนาคมนั้น แลว ไดรับยกเว น ไมตองไดรับ ใบอนุญาตมีห รือ ใชซึ่งเครื่อ งวิทยุคมนาคม
ดัง กลา ว แต ไ มร วมถึง การโอนกรรมสิท ธิ์ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ คมนาคมนั้ น ไปให บุค คลอื่น ซึ่ง ต อ งได รั บ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
ขอ ๗ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใ ชในกิจการวิทยุสมัครเลนที่ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตพนักงาน
วิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลน มีหรือใชเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น ไดรับความยินยอม
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ใหมีหรือใหใชจากผูมีกรรมสิทธิ์ที่ไดรับใบอนุญาตมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคมนั้นแลว ไดรับยกเวน
ไมตองไดรับใบอนุญาตมีหรือใชเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาว โดยตองเปนไปตามสิทธิของประเภท
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลนที่ผูนั้นไดรับ แตไมรวมถึงการ
โอนกรรมสิทธิ์เครื่องวิทยุคมนาคมนั้น ไปใหบุคคลอื่น ซึ่งตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
วิทยุคมนาคม
ขอ ๘ อุปกรณของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กําหนดใหถือเปน เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไดนําไปประกอบเขาหรือใชกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไดรับ
ใบอนุญาตอยูแลว ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตอีก
ขอ ๙ สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมที่ ใ ช ใ นลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ ซึ่ ง ได ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนด ไดรับยกเวน ไมตองไดรับใบอนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม
(๑) สถานีวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการของสวนราชการตามกฎหมายซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล
(๒) สถานีวิทยุคมนาคมที่ใ ชใ นกิจการของหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย ซึ่งมีฐานะเปน
นิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือไมเปนรัฐวิสาหกิจ
(๓) สถานีวิทยุคมนาคมลูกขายที่ใชในกิจการใหบริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ ซึ่งใชสถานี
ควบคุมกลางรวมกัน
(๔) สถานีรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม (TVRO) เพื่อการรับชมโดยเฉพาะ ซึ่งมิไดมี
การนําสัญญาณไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย
(๕) สถานีรับสัญญาณโทรทัศนบอกรับเปนสมาชิก
(๖) สถานี โ ทรศั พ ท ไ ร ส ายที่ ใ ช ใ นกิ จ การส ว นบุ ค คล คลื่ น ความถี่ ๑๙๐๐ - ๑๙๐๖
เมกะเฮิรตซ กําลังสงออกอากาศไมเกิน ๑๐ มิลลิวัตต
ขอ ๑๐ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใ ชใ นลักษณะหรือที่ใ ชใ นกิจการดังตอไปนี้ ไดรับยกเวน
ไมตองไดรับใบอนุญาตนําเขาหรือนําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต
มี หรือใชซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกินสามเดือน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐

(๑) เครื่อ งวิท ยุ คมนาคมที่ ใ ชเ พื่อ การทดลอง ค น คว า วิจั ย พัฒ นาเทคโนโลยีท างด า น
วิทยุคมนาคม หรือที่ใชในกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
(๒) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการของทบวงชํานัญพิเศษภายใตองคการสหประชาชาติ
สํา นั ก งานคณะกรรมการกาชาดระหวา งประเทศ สถานเอกอั ค รราชทู ต สถานเอกอั ค รสมณทู ต
สถานทูต สถานกงสุลใหญ และสถานกงสุลของตางประเทศ
ขอ ๑๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

