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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar)
โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในชีวิตประจําวันอย่างกว้างขวาง ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยแก่ร่างกาย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงเป็นการสมควรให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ระบบเรดาร์ (Vehicle Radar) เพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ในการลด
ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริม
การแข่ ง ขั น ในภาคอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ข องประเทศ และเพื่ อ ให้ ข้ อ กํ า หนดของประเทศไทย
มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดของสากลมากขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับตามมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสี่ และมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญญั ติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติวิทยุคมนาคม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์สําหรับติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ย่านความถี่วิทยุ ๗๖ - ๗๗ GHz
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ คลื่นความถี่
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ให้ใช้งานในย่านความถี่วิทยุ
ดังต่อไปนี้
(๑) ๒๔.๐๕ - ๒๔.๒๕ GHz
(๒) ๒๔.๒๕ - ๒๖.๖๕ GHz
(๓) ๗๖ - ๗๗ GHz
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ข้อ ๓ กําลังส่ง (transmitting power)
ช่วงความถี่
กําลังส่ง
๒๔.๐๕ - ๒๔.๒๕ GHz Peak power (e.i.r.p.) สูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิวัตต์ หรือ ๒๐ dBm
๒๔.๒๕ - ๒๖.๖๕ GHz Maximum radiated average power density (e.i.r.p.) สูงสุดไม่เกิน
-๔๑.๓ dBm/MHz
๗๖ - ๗๗ GHz
Peak power (e.i.r.p.) สูงสุดไม่เกิน ๕๕ dBm
ข้อ ๔ ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตมี ใช้ นําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แต่ไม่ได้รับ
ยกเว้นใบอนุญาตทํา นําเข้า และค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๕ มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) จะต้องผ่านการรับรอง
ตั ว อย่ า งเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือจากห้องปฏิบัติการทดสอบรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ยอมรับได้
ข้อ ๖ สิทธิการคุ้มครอง
(๑) การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ไม่ได้รับ
สิทธิคุ้มครองการรบกวน หากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่ของข่ายสื่อสารวิทยุ
คมนาคมอื่ น ผู้ ป ระกอบการที่ มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมนั้ น ต้ อ งมี ม าตรการแก้ ไ ข
การรบกวนให้แก่ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ที่ก่อให้เกิดการรบกวนทันที
(๒) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์จะต้องจัดทําคําเตือนในเอกสาร
ประกอบการใช้รถยนต์ โดยแจ้งระยะห่างที่เหมาะสมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ซึ่ ง เกิ ด จากการใช้ ง านเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมระบบเรดาร์ เพื่ อ เป็ น การบรรเทาความกั ง วลของผู้ ใ ช้
และประชาชนทั่วไป
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

