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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  การอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดารสําหรับติดต้ังในรถยนต  (Vehicle Radar) 

ยานความถี่วิทยุ  ๗๖ - ๗๗  GHz 
 

 

โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  มีนโยบายสงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีดานโทรคมนาคม  อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอเนื่อง  ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีเทคโนโลยีใหม  ๆ   
ในชีวิตประจําวันอยางกวางขวาง  ใหเกิดประโยชนและความปลอดภัยแกรางกาย  ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน   จึงเปนการสมควรใหประชาชนทั่วไปสามารถใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดาร 
สําหรับติดต้ังในรถยนต  (Vehicle Radar)  เพื่อตรวจจับส่ิงกีดขวาง ซ่ึงจะเปนประโยชนแกผูขับข่ีรถยนต
ในการลดความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน  รวมทั้งเปนการสนับสนุนการพัฒนา
และสงเสริมการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ  และเพื่อใหขอกําหนดของประเทศไทย
มีความสอดคลองกับขอกําหนดของสากลมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๑  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ประกอบมาตรา  ๕๑  (๓)  และมาตรา  ๗๘  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกจิการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญติั
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๗  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๒๓/๒๕๔๙  เมื่อวันพุธที่  ๒๖  
กรกฎาคม  ๒๕๔๙  จึงเห็นชอบใหกําหนดการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดารสําหรับติดต้ังในรถยนต  
(Vehicle Radar)  ดังนี้ 

๑. คลื่นความถี่ 
 คลื่นความถี่ ๗๖ – ๗๗ กิกะเฮิรตซ หรือตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

กําหนด  ตอไป 
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๒. กําลังสง 
 กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก  (Equivalent Isotropically Radiated Power : 

e.i.r.p.)  ไมเกิน  ๑๐  วัตต  เวนแตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เห็นควรกําหนดเปนอยางอื่น
แลวแตกรณี 

๓. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
 ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต  มี  ใช  และนําออกซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และใบอนุญาต

ใหต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
๔. มาตรฐานทางเทคนิค 
 เคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดารสําหรับติดต้ังในรถยนต  (Vehicle Radar)  จะตองผาน 

การรับรองตัวอยางเคร่ืองวิทยุคมนาคมจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือ
จากหองปฏิบัติการทดสอบรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมที่ยอมรับได 

๕. สิทธิการคุมครอง 
 ๕.๑ การใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดารสําหรับติดต้ังในรถยนต  (Vehicle Radar)  

ไมไดรับสิทธิคุมครองการรบกวน  หากกอใหเกิดการรบกวนระดับรุนแรงตอการใชคลื่นความถี่ของ 
ขายส่ือสารวิทยุคมนาคมอื่นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ผูใชตองระงับการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดาร
ดังกลาวที่กอใหเกิดการรบกวนในบริเวณนั้นทันที 

 ๕.๒ บริษัทผูผลิตรถยนตที่ติดต้ังเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดารจะตองจัดทําคําเตือน 
ในเอกสารประกอบการใชรถยนตโดยแจงระยะหางที่เหมาะสมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายจากคลื่น
แมเหล็กไฟฟาซ่ึงเกิดจากการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร  เพื่อเปนการบรรเทาความกังวล 
ของผูใชและประชาชนทั่วไป 

๖. ประกาศนี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พลเอก  ชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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