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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๔๙๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
 พ.ศ. ๒๔๙๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  กระทรวงทบวงกรมและนิติบุคคลตามมาตรา ๕ (๔) คือ 
  (๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
  (๒) กรมการขนสง 
  (๓) กรมโลหกิจ 
  (๔) กรมตํารวจ 
  (๕) กรมชลประทาน 
  (๖) กรมประมวลราชการแผนดิน 
  (๗) สํานักพระราชวัง 
  (๘) การรถไฟแหงประเทศไทย 
  (๙) การทาเรือแหงประเทศไทย 
  (๑๐) บริษัทไทยโทรทัศน จํากัด 
  ขอ ๒  ผูใดประสงคจะทํา มี ใช นําเขา หรือนําออก ซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
 หรอืสวนใด ๆ แหงเคร่ืองวิทยุคมนาคม หรอืต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามมาตรา ๖ ใหย่ืนคําขอ 
ใบอนุญาตตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
  ขอ ๓  ตําแหนงพนักงานวิทยุคมนาคมตามมาตรา ๗ คือ พนักงานวิทยุคมนาคม 
ประจําสถานีวิทยุคมนาคมในเรือหรือสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลน 
  ขอ ๔  ผูใดประสงคจะกระทําหนาที่พนักงานวิทยุคมนาคมตามตําแหนงในขอ ๓  
ใหยื่นคําขอใบอนุญาตตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
  ขอ ๕  ผูย่ืนคําขอเปนพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ  
ตองเปนผูไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ ซ่ึงกรม 
ไปรษณียโทรเลขออกให หรือประกาศนียบัตรซึ่งกรมไปรษณียโทรเลขเทียบเทา 
  ขอ ๖  ผูย่ืนคําขอเปนพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลน  
ตองเปนผูไดรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลน  
ซ่ึงกรมไปรษณียโทรเลขออกให หรือประกาศนียบัตรซึ่งกรมไปรษณียโทรเลขเทียบเทา 
  ขอ ๗  เคร่ืองวิทยุคมนาคมซ่ึงบุคคลใดขออนุญาตหรือใช ตองมีคุณลักษณะ 
ถูกตองตามขอบังคับวาดวยวิทยุคมนาคมตามภาคผนวกตอทายอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวย 
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โทรคมนาคม 
  ขอ ๘  ผูใดประสงคจะรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณาตาม 
มาตรา ๘ ใหยื่นคําขอใบอนุญาตตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
  ขอ ๙  คําขอใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ใหใชแบบพิมพของกรมไปรษณีย 
โทรเลข 
  ขอ ๑๐  เมื่อไดรับคําอนุญาตตามกฎกระทรวงนี ้ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
เปนผูพิจารณาสั่ง 
  ขอ ๑๑  ใหยานพาหนะใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมไดโดยไมตองหามมาตรา ๑๓  
ในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) บอกเหตุอันตรายหรืออับจน 
  (๒) ทําการสื่อสารกับสถานีวิทยุคมนาคมของกรมไปรษณียโทรเลข เฉพาะที่
เก่ียวกับ 
  ก. ขาวอุตุนิยม 
  ข. บอกตําแหนงแหงหนของตน 
  ค. บอกตนทาง ปลายทาง และแนวทางเดินของตน 
  ง. ขอความจําเปนที่เกี่ยวแกความปลอดภัยของการเดินทางของตน 
  จ. ทําการทดลองเคร่ืองวิทยุคมนาคมโดยไดรับอนุญาตแลว 
  การใชเครื่องวิทยุคมนาคมตาม (๒) จะตองไมใหเปนที่รบกวนหรือขัดขวางตอ 
วิทยุคมนาคมของสถานีคมนาคมท่ีไดต้ังข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย 
  ขอ ๑๒  ผูใดประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาตใหย่ืนคําของตอเจาพนักงานผูออก 
ใบอนุญาต 
  ขอ ๑๓  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตรา ดังตอไปนี ้
  (๑) ใบอนุญาตใหทํา นําเขาหรือมีซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม     ๕๐ บาท 
  (๒) ใบอนุญาตใหนําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม      ๒๐ บาท 
  (๓) ใบอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม      ๕๐ บาท 
  (๔) ใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม              ๕๐๐ บาท 
  (๕) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม       ๑๐ บาท 
  (๖) ใบอนุญาตใหรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณา ๑๐๐ บาท 
  (๗) ใบแทนใบอนุญาต              ๕ บาท 
 
      ใหไว ณ วันที ่๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
                    จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคน ี
                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
+---------------------------------------------------------------



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิทย ุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวง เพื่อ 
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว เพราะฉะนั้น กระทรวงคมนาคมจึงขอเสนอ 
รางกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตอไป 
 
[รก.๒๔๙๘/๑๘/๒๙๘/๑ มีนาคม ๒๔๙๘] 
 
 


