
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ.๒๔๙๘ ซ่ึงแก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมดังตอไปนี ้
  (๑) ใบอนุญาตใหทําเครื่องวิทยุคมนาคม 
  (ก) เพื่อการศึกษา     ฉบบัละ      ๑๐๐  
บาท 
  (ข) เพื่อการอื่น     ฉบบัละ      ๒๐๐  บาท 
  (๒) ใบอนุญาตใหมีเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ฉบบัละ      ๒๐๐  บาท 
  (๓) ใบอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ฉบบัละ      ๕๐๐  บาท 
  (๔) ใบอนุญาตใหนําเขาซึ่ง 
         เคร่ืองวิทยุคมนาคม    ฉบบัละ      ๒๐๐  
บาท 
  (๕) ใบอนุญาตใหนําออกซึ่ง 
         เคร่ืองวิทยุคมนาคม    ฉบบัละ     ๑๐๐  
บาท 
  (๖) ใบอนุญาตใหคาเครื่องวิทยุคมนาคม  ฉบบัละ  ๑,๐๐๐  บาท 
  (๗) ใบอนุญาตใหซอมแซม 
         เคร่ืองวิทยุคมนาคม    ฉบบัละ    ๕๐๐  
บาท 
  (๘) ใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
  (ก) กําลังสงไมเกิน ๑๐ วัตต    ฉบบัละ ๑,๐๐๐  
บาท 
  (ข) กําลังสงเกิน ๑๐ วัตต 
        แตไมเกิน ๑๐๐ วัตต     ฉบบัละ  ๑,๕๐๐  
บาท 
  (ค) กําลังสงเกิน ๑๐๐ วัตต 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

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    

        แตไมเกิน ๕๐๐ วัตต    ฉบบัละ  ๒,๐๐๐  
บาท 
  (ง) กําลังสงเกิน ๕๐๐ วัตต 
        แตไมเกิน ๑ กิโลวัตต     ฉบบัละ ๓,๐๐๐  
บาท 
  (จ) กําลังวัตต ๑ กิโลวัตต 
        แตไมเกิน ๕ กิโลวัตต     ฉบบัละ ๕,๐๐๐  
บาท 
  (ฉ) กําลังสงเกิน ๕ กิโลวัตต    ฉบบัละ๑๐,๐๐๐  
บาท 
  (๙) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม  ฉบบัละ      ๒๐๐  บาท 
  (๑๐) ใบอนุญาตใหรับขาววิทยุคมนาคม 
           ตางประเทศเพื่อการโฆษณา   ฉบบัละ      ๒๐๐  
บาท 
  (๑๑) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบบัละ      ๑๐๐  
บาท 
  ขอ ๒  ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนขาราชการและไดจัดหาเครื่องวิทยุ 
คมนาคมสวนตัวมาใชใน กิจการของสวนราชการซึ่งตนสังกัดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ 
ราชการของตน ใหกําหนดอัตราคา ธรรมเนียม ดังตอไปนี ้
  (๑) ในอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ฉบบัละ      ๑๐๐  บาท 
  (๒) ใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
  (ก) กําลังสงไมเกิน ๑๐ วัตต     ฉบบัละ      ๒๐๐  
บาท 
  (ข) กําลังสงเกิน ๑๐ วัตต 
        แตไมเกิน ๑๐๐ วัตต     ฉบบัละ      ๓๐๐  
บาท 
  (ค) กําลังสงเกิน ๑๐๐ วัตต 
        แตไมเกิน ๕๐๐ วัตต     ฉบบัละ      ๔๐๐  
บาท 
  (ง) กําลังสงเกิน ๕๐๐ วัตต 
        แตไมเกิน ๑ กิโลวัตต     ฉบบัละ      ๖๐๐  
บาท 
  (จ) กําลังสงเกิน ๑ กิโลวัตต 
        แตไมเกิน ๕ กิโลวัตต     ฉบบัละ  ๑,๐๐๐  



   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    

บาท 
  (ฉ) กําลังสงเกิน ๕ กิโลวัตต    ฉบบัละ  ๒,๐๐๐  
บาท 
  (๓) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม  ฉบบัละ        ๔๐  บาท 
  (๔) ใบแทนใบอนุญาต    ฉบบัละ        ๒๐  บาท 
 
       ใหไว ณ วันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
         นุกูล  ประจวบเหมาะ 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนด 
อัตราคาธรรมเนียมตามมาตรา ๒๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึง 
แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจําเปนตองออก 
กฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๓๕/๕๓/๓/๑๙ เมษายน ๒๕๓๕] 
 
 


