
 หน้า   ๗ 
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๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว 
ในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการทดลองหรือการทดสอบ
เป็นการชั่วคราว  เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการดําเนินการทดลอง 
หรือการทดสอบยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๕)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
จึงกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว 
ในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว   

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“การทดลอง”  หมายความว่า  กิจกรรมหรือการกระทํา  ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดลองอุปกรณ์  

โครงข่าย  หรือระบบ  โดยมุ่งหวังผลการดําเนินการหรือความรู้ที่ได้จากการทดลองจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา  
การใช้คลื่นความถ่ี  หรือการให้บริการสําหรับคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคม  
และให้หมายความรวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมด้วย   

“การทดสอบ”  หมายความว่า  กิจกรรมหรือการกระทํา  ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบ
ความสามารถในการใช้คลื่นความถี่  หรือให้บริการสําหรับคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม 

“ผู้ได้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ที่คณะกรรมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลอง
หรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบ 
เป็นการชั่วคราว 
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“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบ
เป็นการชั่วคราว 

ข้อ ๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  กฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  คณะกรรมการอาจกําหนดและ
จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวได้  โดยสอดคล้องกับแผนแม่บท 
การบริหารคลื่นความถี่  และตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  รวมทั้งอาจอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวในกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคม  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๔ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑ ต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการทดลองหรือการทดสอบการใช้คลื่นความถ่ี 
ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  หรือตามแผนความถี่วิทยุ  หรือตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ 

  ๔.๒ การทดลองหรือการทดสอบต้องมีระยะเวลาการดําเนินการชั่วคราวและจํากัด
การใช้คลื่นความถี่โดยต้องไม่ให้บริการต่อสาธารณะหรือบุคคลอื่นทั่วไปในลักษณะที่เป็นการประกอบกิจการ 
ในเชิงพาณิชย์ 

  ๔.๓ การทดลองหรือการทดสอบต้องเป็น  อุปกรณ์  โครงข่าย  หรือระบบที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่  หรือคลื่นความถี่ใหม่  หรือมีมาตรฐานโทรคมนาคมใหม่  หรือเป็นการใช้งานใหม่ 
ในราชอาณาจักรไทย 

  ๔.๔ การทดลองหรือการทดสอบต้องดําเนินการตามหลักวิชาการ  รวมทั้งมีการตรวจสอบ
และประเมินผล 

  ๔.๕ ผู้ย่ืนขอทําการทดลองหรือการทดสอบต้องแสดงถึงความสามารถ  และความพร้อม
ทั้งในทางเทคนิคและบุคลากร 

  ๔.๖ การทดลองหรือการทดสอบต้องไม่มีวัตถุประสงค์อันขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายหรือนโยบายแห่งรัฐ 

  ๔.๗ การทดลองหรือการทดสอบต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอันเกินสมควร 
ต่อโครงข่ายหรือสถานีวิทยุคมนาคมอื่น  เว้นแต่เป็นกรณีการทดลองหรือการทดสอบการรบกวน 

ข้อ ๕ “การทดลอง”  หรือ  “การทดสอบ”  แบ่งเป็นสามประเภท  คือ 
  ๕.๑ การทดลองหรือการทดสอบในห้องปฏิบัติการโทรคมนาคมที่มีระบบป้องกัน

การแพร่กระจายของคลื่นความถี่  หรือในพื้นที่ที่ปราศจากการรบกวน   
  ๕.๒ การทดลองในกิจการวิทยุคมนาคม 
  ๕.๓ การทดลองหรือการทดสอบในกิจการโทรคมนาคม  
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ข้อ ๖ ผู้ที่ประสงค์จะขอทําการทดลองหรือการทดสอบต้องดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๖.๑ การทดลองหรือการทดสอบตามข้อ  ๕.๑  ทุกกรณี  และการทดลองตามข้อ  ๕.๒  

ที่ดําเนินการโดยผู้ที่ใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรอยู่เดิมและเป็นการทดลองใช้งานในกิจการหรือบริการเดิม  
ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน  โดยให้ย่ืนคําขอ  ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามข้อ  ๗  
ต่อสํานักงาน  และให้สํานักงานดําเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  
พร้อมทั้งข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

  ๖.๒ การทดลองตามข้อ  ๕ .๒  ที่ดําเนินการโดยผู้ที่ ใช้คลื่นความถ่ีที่ ได้ รับ 
การจัดสรรอยู่เดิมแต่เป็นการทดลองใช้งานในกิจการหรือบริการใหม่  และกรณีที่การดําเนินการต้องได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจากคณะกรรมการทุกกรณีต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  โดยให้ย่ืนคําขอ  
ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามข้อ  ๘  ต่อสํานักงาน  และให้สํานักงานดําเนินการ
นําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  พร้อมทั้งข้อมูล
และรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว   

  ๖.๓ การทดลองหรือการทดสอบตามข้อ  ๕.๓  ที่ดําเนินการโดยผู้ที่ใช้คลื่นความถ่ี
ที่ได้รับการจัดสรรอยู่เดิม  ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ  โดยให้ย่ืนคําขอ  ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาตามข้อ  ๙  ต่อสํานักงาน  และให้สํานักงานดําเนินการนําเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  พร้อมทั้งข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว   

 ทั้งนี้  ผู้ที่ประสงค์จะขอทําการทดลองหรือการทดสอบ  ต้องชําระค่าดําเนินการคําขออนุญาต
ตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๗ คําขอ  ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามข้อ  ๖.๑  อย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยหัวข้อ  ดังต่อไปนี้ 

  ๗.๑ ชื่อเร่ือง  ที่มา  วัตถุประสงค์  และเหตุผลความจําเป็นของการทดลอง 
หรือการทดสอบ 

  ๗.๒ ชื่อและรายละเอียดของผู้ขอทําการทดลองหรือการทดสอบ  และบุคคล 
ที่ติดต่อ 

  ๗.๓ คลื่นความถ่ีที่ประสงค์จะขอใช้ในการทดลองหรือการทดสอบพร้อมขอบเขต
ของการใช้คลื่น 

  ๗.๔ สถานที่ที่ทําการทดลองหรือการทดสอบ  พร้อมจํานวนและรายละเอียด
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

  ๗.๕ เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค  (Catalogue)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ  
(Technical  Specification)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

  ๗.๖ ระยะเวลาและแผนการดําเนินการ 
  ๗.๗ เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
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ข้อ ๘ คําขอ  ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามข้อ  ๖.๒  อย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยหัวข้อ  ดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑ ชื่อเร่ือง  ที่มา  วัตถุประสงค์  และเหตุผลความจําเป็นของการทดลอง 
  ๘.๒ ชื่อและรายละเอียดของผู้ขอทําการทดลอง  และบุคคลที่ติดต่อ 
  ๘.๓ คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอใช้ในการทดลองพร้อมขอบเขตของการใช้คลื่น 
  ๘.๔ สถานที่ที่ทําการทดลอง  พร้อมจํานวนและรายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
  ๘.๕ เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค  (Catalogue)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ  

(Technical  Specification)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
  ๘.๖ รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดําเนินการทดลอง 
  ๘.๗ แนวทางหรือขั้นตอนวิธีการทดลอง 
  ๘.๘ การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถ่ี 

เพื่อการทดลอง   
  ๘.๙ ระยะเวลาและแผนการดําเนนิการ 
  ๘.๑๐ เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙ คําขอ  ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามข้อ  ๖.๓  อย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยหัวข้อ  ดังต่อไปนี้ 
  ๙.๑ ชื่อเร่ือง  ที่มา  วัตถุประสงค์  และเหตุผลความจําเป็นของการทดลอง 

หรือการทดสอบ 
  ๙.๒ ชื่อและรายละเอียดของผู้ขอทําการทดลองหรือการทดสอบ  และบุคคล 

ที่ติดต่อ 
  ๙.๓ คลื่นความถ่ีที่ประสงค์จะขอใช้ในการทดลองหรือการทดสอบพร้อมขอบเขต

ของการใช้คลื่น 
  ๙.๔ สถานที่ที่ทําการทดลองหรือการทดสอบ  พร้อมจํานวนและรายละเอียด

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
  ๙.๕ เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค  (Catalogue)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ  

(Technical  Specification)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
  ๙.๖ รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดําเนินการทดลองหรือการทดสอบ 
  ๙.๗ กําหนดกลุ่มผู้ใช้  และจํานวนผู้ใช้หรือผู้รับการทดสอบแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 
  ๙.๘ แนวทางหรือขั้นตอนวิธีการทดลองหรือการทดสอบ 
  ๙.๙ การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถ่ี 

เพื่อการทดลองหรือการทดสอบ   
  ๙.๑๐ มาตรการและวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
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  ๙.๑๑ งบประมาณท่ีต้องใช้ในการดําเนินการและแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ 
  ๙.๑๒ ระยะเวลาและแผนการดําเนินการ 
  ๙.๑๓ แนวทางหรือมาตรการหลังจากการทดลองหรือการทดสอบเสร็จสิ้น 
  ๙.๑๔ เอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการทดลอง

หรือการทดสอบ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่การทดลองหรือการทดสอบต้องใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

วิทยุคมนาคม  ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๔๙๘  หรือในกรณีที่การทดลองหรือการทดสอบการใช้คลื่นความถี่มีลักษณะและวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ด้วย 

ในกรณีที่การทดลองหรือการทดสอบต้องได้รับใบอนุญาตหรือการอนุญาตตามบทบัญญัติ 
ของกฎหมายใด  ผู้ ย่ืนคําขอและข้อเสนอโครงการทดลองหรือทดสอบจะต้องได้ รับใบอนุญาต 
หรือการอนุญาตตามที่กฎหมายนั้นกําหนดด้วย 

หากการอนุญาตหรือใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองถูกยกเลิกหรือเพิกถอน  ให้ถือว่า 
การได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนด้วย  เว้นแต่การอนุญาตดังกล่าว 
ไม่มีความจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการทดลองหรือการทดสอบ   

ข้อ ๑๑ การอนุญาตและใบอนุญาตมีอายุไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับอนุญาต  
แต่อาจขอต่ออายุได้อีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๐  ทั้งนี้  รวมแล้วต้องไม่เกิน 
สองร้อยเจ็ดสิบวัน 

การอนุญาตและใบอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต  จะโอนแก่กันมิได้  
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๒ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว   
ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีตามความเหมาะสมและความจําเป็น  ทั้งนี้  คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข 
การอนุญาตหรือใบอนุญาตได้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

การแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขการอนุญาตหรือใบอนุญาตภายหลังการได้รับอนุญาตแล้ว  คณะกรรมการ
อาจทําได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม  โดยให้สํานักงานแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่สิบห้าวัน 

การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกันกับการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวที่ผู้ขอ 
เคยได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตไปแล้วไม่อาจทําได้  เว้นแต่ผู้ขอจะพิสูจน์ให้คณะกรรมการประจักษ์ถึง
ความจําเป็นและประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สาธารณะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  หรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ได้รับอนุญาต
หรือผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถควบคุมและคาดหมายล่วงหน้าได้  ซึ่งส่งผลให้การดําเนินการไม่อาจแล้วเสร็จ
หรือไม่ได้รับผลตามวัตถุประสงค์ 
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ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้
และเง่ือนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ทําการทดลองหรือทดสอบ
ผิดวัตถุประสงค์หรือหลักการที่ย่ืนเสนอ  หรือขัดกับหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขการอนุญาตหรือใบอนุญาต  
คณะกรรมการจะระงับหรือยกเลิกการอนุญาตหรือใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีนั้นได้ทันที  โดยผู้ได้รับอนุญาต
หรือผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ  จากคณะกรรมการหรือสํานักงานมิได้ 

ข้อ ๑๔ ห้ามผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการจากการทดลองหรือการทดสอบ
จากบุคคลอื่น  หรือประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ในระหว่างที่ดําเนินการทดลองหรือการทดสอบ 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องใช้คลื่นความถ่ีด้วยความระมัดระวัง
เ ย่ียงบุคคลในวิชาชีพปฏิบัติในระดับสากล  และต้องพยายามไม่ให้ เกิดการรบกวนกับโครงข่าย 
หรือสถานีวิทยุคมนาคมอื่น 

หากการทดลองหรือการทดสอบใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเป็นผลให้เกิดการรบกวนโครงข่าย
หรือสถานีวิทยุคมนาคมที่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว  ให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตระงับการใช้คลื่นความถี่นั้นทันที  
แล้วแจ้งให้สํานักงานทราบโดยด่วน  เพื่อจะได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใหม่ 

ข้อ ๑๖ การทดลองหรือการทดสอบตามข้อ  ๕.๓  ที่ได้รับใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ 
ต้องมีผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  ผู้ใช้  ผู้ประเมินผล  ผู้แทนสถาบันการศึกษา  และผู้แทนสํานักงานเข้าร่วม
การทดลองหรือการทดสอบด้วย 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับใบอนุญาต  ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับบุคคลอื่น
จากการทดลองหรือการทดสอบ  โดยอาจชดเชยตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น  หรือตามมาตรการ 
ที่เหมาะสม 

ข้อ ๑๘ ในการทดลองหรือการทดสอบ  ให้ผู้ ได้ รับอนุญาตและผู้ รับใบอนุญาตแจ้งให้
สํานักงานทราบถึงวัน  และเวลาที่จะทดลองหรือทดสอบล่วงหน้า  เพื่อสํานักงานจะได้ตรวจสอบว่า 
เป็นคลื่นความถี่ที่ถูกต้องและมีสถานีวิทยุคมนาคมอื่นใดรบกวนหรือไม่ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ี  ผู้ได้รับอนุญาต 
หรือผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยทันที  และนําเสนอแนวทางแก้ไข 
หรือเยียวยาความเสียหาย 

ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
หรือการทดสอบ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการทดลองหรือการทดสอบของตน  
หรือมิได้เป็นความผิดตน 
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ข้อ ๒๐ ภายใต้บังคับแห่งข้อ  ๑๑  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอ
ต่ออายุการอนุญาตหรือใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอต่ออายุและชําระค่าดําเนินการคําขออนุญาตตามอัตรา
แนบท้ายประกาศนี้  พร้อมแจ้งเหตุผลความจําเป็นในการต่ออายุ  และความคืบหน้าในการทดลองหรือการทดสอบ  
รวมถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนวันที่การอนุญาต 
หรือใบอนุญาตส้ินอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และในระหว่างการดําเนินการพิจารณาต่ออายุการอนุญาต
และใบอนุญาต  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขออยู่ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งผล
การพิจารณาจากสํานักงาน 

ทั้งนี้  คณะกรรมการจะพิจารณาการต่ออายุเฉพาะในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ได้รับอนุญาต 
หรือผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถควบคุมและคาดหมายล่วงหน้าได้  โดยผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ต่ออายุการอนุญาต
หรือใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากคณะกรรมการไม่ได้   

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบ
ต้องชําระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามประกาศที่เก่ียวข้อง  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้  รวมถึง  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

กรณีผู้ได้รับการต่ออายุการอนุญาตหรือใบอนุญาต  ให้นําความตามวรรคหน่ึงมาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ ๒๒ กรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  

หรือจําเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  คณะกรรมการมีอํานาจระงับ
หรือยกเลิกการทดลองหรือการทดสอบได้  โดยผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  
ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๒๓ ข้อมูลหรือผลการทดลองหรือการทดสอบ  ไม่สามารถนํามาอ้างอิงหรือประกอบการ
ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ได้  เว้นแต่ข้อมูลหรือผลการทดลอง
หรือการทดสอบดังกล่าวได้มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไปหรือได้ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลหรือผลการทดลอง 
หรือผลการทดสอบได้เป็นการทั่วไป  โดยต้องไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๔ ข้อมูลหรือผลสรุปที่ได้จากการทดลองหรือการทดสอบอย่างใด ๆ  ไม่ผูกพันคณะกรรมการ  
แม้ว่าคณะกรรมการอาจใช้ผลการทดลองหรือการทดสอบเป็นข้อมูลประกอบในการกําหนดคล่ืนความถ่ี 
การร่างมาตรฐานและเทคโนโลยี  และการใช้งานต่อไปก็ตาม 

ข้อ ๒๕ ในกรณีคณะกรรมการจะต้องอนุญาตหรือออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการทดลอง
หรือการทดสอบในอนาคต  คณะกรรมการจะไม่นําผลการทดลองหรือการทดสอบ  ผลงาน  หรือผลการอนุญาต
มาประกอบการพิจารณาคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต 

ข้อ ๒๖ เม่ือการทดลองหรือการทดสอบเสร็จสิ้นลง  หรือเม่ือการอนุญาตหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ  
แล้วแต่กรณีใดเกิดก่อน  ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

(๑) แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงวันที่ได้ยุติการดําเนินการ  และจัดส่งรายงานผลการทดลอง
หรือการทดสอบอย่างละเอียดแก่คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้ยุติการดําเนินการ   
โดยคณะกรรมการอาจนํารายงานโดยสรุปประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

(๒) หยุดใช้คลื่นความถี่ทันทีที่เกิดกรณีดังกล่าว 
(๓) ร้ือถอนและส่งออกนอกประเทศซึ่งอุปกรณ์  โครงข่าย  หรือระบบที่นําเข้ามาเป็นการเฉพาะ 

เพื่อมาใช้ในการทดลองหรือการทดสอบภายในสามสิบวัน  เว้นแต่กรณีอุปกรณ์  โครงข่าย  หรือระบบ 
ที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  เพื่อใช้งานอยู่ก่อนวันที่ขออนุญาต 
ทําการทดลองหรือการทดสอบ 

ข้อ ๒๗ การทดลองหรือการทดสอบท่ีเป็นการดําเนินการสาธิตเพื่อใช้สําหรับการแสดงเป็นตัวอย่าง
เพื่อประกอบการประกวดราคา  หรือการแสดงเป็นตัวอย่างในงานแสดง  ทั้งในลักษณะการต่อเครื่องวิทยุคมนาคม
เข้ากับอุปกรณ์สายอากาศเทียม  (Dummy  Load)  หรือระบบสายอากาศ  (Antenna  System)   
ที่มีการแพร่กระจายคลื่น  ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๒๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี   

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
 

อัตราคา่ดําเนนิการคาํขออนุญาตและคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้คลืน่ความถ่ีเพื่อการทดลอง 
หรือการทดสอบเปน็การชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถ่ีเพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวในกิจการ
วิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม 

 

ประเภท 

อัตรา 

เงื่อนไขการชําระคา่ธรรมเนยีม ค่าดําเนินการคําขอ
อนุญาต 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

การขออนุญาต
ตามข้อ ๖.๑ 

- 

 

- 
 

ค่าดําเนินการคําขออนุญาต 
ให้ชําระเมื่อย่ืนคําขออนุญาต โดยสํานักงาน
จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
พิจารณา ซึ่งผูย่ื้นคําขอไม่อาจเรียกคืนได้ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ให้ชําระภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ หากพ้นกําหนด
ตามระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการอาจ
ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้ 

การขออนุญาต
ตามข้อ ๖.๒ 

๕,๐๐๐ บาท - 
 

การขออนุญาต
ตามข้อ ๖.๓ 

๑๐,๐๐๐ บาท ๖๒,๕๐๐ บาทต่อ
การอนุญาต 

 


