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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  เคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต 

 
 

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดใหเคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการ
บางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต  เนื่องจากเทคโนโลยีดานวิทยุคมนาคม  มีความ
เจริญกาวหนามากขึ้น  และมีบริการวิทยุคมนาคมเพิ่มข้ึน  ซ่ึงการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมบางลักษณะ
หรือ  ที่ใชในกิจการบางประเภทไมมีผลกระทบตอการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการใด  ๆ  เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมใหสามารถเขาถึงความถี่วิทยุไดมากย่ิงข้ึน  กํากับดูแล
เทาที่จําเปนและสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากลและขอเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมยิ่งข้ึน 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๕๑   (๓)   (๒๑ )   ประกอบกับมาตรา   ๗๘   แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติ 
วิทยุคมนาคม   พ .ศ.  ๒๔๙๘   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม   (ฉบับที่   ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  จึงกําหนดใหเคร่ืองวิทยุคมนาคมและ 
สถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลว 
ในประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศนี้  ใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ ๒ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเปนเคร่ืองวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น  (Short  -  Range  
Radiocommunication  Devices)  หรือที่ใชในกิจการดังตอไปนี้  ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตทํา  
มี  ใช  นําเขา  นําออก  คาซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 

(๑) เคร่ืองมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(๒) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไรสาย  คลื่นความถี่  ๘๘  -  ๑๐๘  เมกะเฮิรตซ  

และ  ๑๖๕  -  ๒๑๐  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงไมเกิน  ๑๐  มิลลิวัตต   
(๓) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทโทรศัพทไรสาย  คลื่นความถี่  ๑.๖  -  ๑.๘  เมกะเฮิรตซ  และ  

๕๔  -  ๗๔  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงไมเกิน  ๑๐  มิลลิวัตต 
(๔) เคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเรดาร  (Radar  application)  คลื่นความถี่  ๕.๗๒๕  -  ๕.๘๗๕  

กิกะเฮิรตซ  ๑๐  -  ๑๐.๖  กิกะเฮิรตซ  ๒๔.๐๕  -  ๒๔.๒๕  กิกะเฮิรตซ  และ  ๗๖  -  ๘๑  กิกะเฮิรตซ  
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กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power  :  E.I.R.P.)  
ไมเกิน  ๑๐  มิลลิวัตต   

(๕) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่ตํ่ากวา  ๑๓๕  กิโลเฮิรตซ  กําลังสงออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power  :  E.I.R.P.)  ไมเกิน  ๑๕๐  มิลลิวัตต 

(๖) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๑๓.๕๕๓  -  ๑๓.๕๖๗  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power  :  E.I.R.P.)  ไมเกิน  ๑๐  มิลลิวัตต 

(๗) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๒๖.๙๖๕  -  ๒๗.๔๐๕  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงไมเกิน  
๑๐๐  มิลลิวัตต   

(๘) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๓๐  -  ๕๐  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงไมเกิน  ๑๐  มิลลิวัตต   
(๙) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๓๐๐  -  ๕๐๐  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงไมเกิน  ๑๐  มิลลิวัตต 

(๑๐) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๒๔๐๐  -  ๒๕๐๐  เมกะเฮิรตซ  กําลังสง  ออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power  :  E.I.R.P.)  ไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิวัตต 

(๑๑) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิทยุนําทาง  (Radionavigation  Service)  เคร่ืองรับ
วิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิทยุนําทางผานดาวเทียม  (Radionavigation  -  Satellite  Service)  เคร่ืองรับ
วิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิทยุหาตําแหนง  (Radiolocation  Service)  หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช
ในกิจการวิทยุหาตําแหนงผานดาวเทียม  (Radiolocation  -  Satellite  Service) 

(๑๒) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการชวยอุตุนิยมวิทยา  (Meteorological  Aids  Service)  
หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการอุตุนิยมวิทยาผานดาวเทียม  (Meteorological  Satellite  Service) 

(๑๓) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม  (Earth  Exploration  -  
Satellite  Service) 

(๑๔) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการความถี่วิทยุมาตรฐานและสัญญาณเวลา  (Standard  
Frequency  and  Time  Signal  Service)  หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการความถี่มาตรฐานและ
สัญญาณเวลาผานดาวเทียม  (Standard  Frequency  and  Time  Signal  -  Satellite  Service) 

(๑๕) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิจัยอวกาศ  (Space  Research  Service) 
(๑๖) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกจิการวิทยุดาราศาสตร  (Radio  Astronomy  Service) 
(๑๗) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการเพื่อความปลอดภัย  (Safety  Service)  ตามขอบังคับ

วิทยุระหวางประเทศ   
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การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเปนเคร่ืองวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น  (Short  -  Range  
Radiocommunication  Devices)  หรือที่ใชในกิจการตามวรรคหนึ่งตองอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑) หามนําอุปกรณใด  ๆ  มาติดตอหรือปรับเขาไว  หรือใชประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคม  
เพื่อเพิ่มกําลังสงใหเกินกวาที่กําหนดไว 

(๒) การใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมขางตนไมไดรับสิทธิคุมครองการรบกวน  และหากกอใหเกิด
การรบกวนการใชความถี่วิทยุของขายส่ือสารอื่นที่ไดรับอนุญาต  จะตองระงับการใชงานทันทีและ 

(๓) การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมขางตนจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอการทํางานของ
เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชเปนเคร่ืองมือทางการแพทย 

ขอ ๓ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะหรือที่ใชในกิจการดังตอไปนี้  ไดรับยกเวนไมตอง
ไดรับใบอนุญาตมี  ใช  หรือนําออกซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม  แตไมไดรับยกเวนใบอนุญาตทํา  นําเขา  
หรือคาซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

(๑) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทวิทยุบังคับส่ิงประดิษฐจําลอง  คลื่นความถี่   ๗๒.๐๐๐  -  
๗๒.๗๔๕  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงไมเกิน  ๗๕๐  มิลลิวัตต 

(๒) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่สําหรับประชาชน  (Citizen  Band)  คลื่นความถี่ยาน  
๗๘  เมกะเฮิรตซ  และ  ๒๔๕  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิวัตต 

(๓) เคร่ืองสงสัญญาณภาพหรือภาพและเสียง  คลื่นความถี่  ๕๑๐  -  ๗๙๐  เมกะเฮิรตซ  กําลัง
สงไมเกิน  ๑๐  มิลลิวัตต 

(๔) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไรสาย  คลื่นความถี่  ๗๙๔  -  ๘๐๖  เมกะเฮิรตซ  
กําลังสงไมเกิน  ๕๐  มิลลิวัตต 

(๕) โทรศัพทไรสายที่ใชในกิจการสวนบุคคล  คลื่นความถี่  ๑๙๐๐  -  ๑๙๐๖  เมกะเฮิรตซ  
กําลังสงไมเกิน  ๑๐  มิลลิวัตต 

(๖) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๒๖.๙๖๕  -  ๒๗.๔๐๕  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงสูงกวา  
๑๐๐  มิลลิวัตต  แตไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิวัตต 
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(๗) เคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกขายที่ใชในกิจการใหบริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ  ซ่ึงใชสถานี
ควบคุมกลางรวมกัน 

(๘) อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม  (TVRO)  เพื่อการรับชมโดยเฉพาะซึ่งมิไดมี
การนําสัญญาณไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย 

(๙) อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนบอกรับเปนสมาชิก 
ขอ ๔ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่เปนเคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบรังผึ้ง  (Cellular) เคร่ืองวิทยุ

ติดตามตัว  (Radio Paging) หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสาร
เคลื่อนที่สวนบุคคลรอบโลกผานดาวเทียม  (Global  Mobile  Personal  Communications  by  Satellite  :  
GMPCS)  ที่มีตราอักษร  แบบ  หรือรุนที่ไดผานการทดสอบรับรองตัวอยางเคร่ืองวิทยุคมนาคมจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตมี  นําเขา  นําออก  
หรือคาซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ขอ ๕ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่เปนเคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบรังผึ้ง  (Cellular) เคร่ือง 
วิทยุติดตามตัว  (Radio Paging) หรือเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการใหบริการวิทยุคมนาคม
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่สวนบุคคลรอบโลกผานดาวเทียม  (Global  Mobile  Personal  Communications  
by  Satellite  :  GMPCS)  ที่เปนเคร่ืองลูกขายของผูใหบริการในประเทศหรือผูใหบริการในตางประเทศ  
ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตมี  ใช  นําเขาหรือนําออกซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ขอ ๖ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชคลื่นความถี่สําหรับประชาชน  (Citizen Band) คลื่น 
ความถี่ยาน  ๗๘  เมกะเฮิรตซ  และ  ๒๔๕  เมกะเฮิรตซ  กําลังสงสูงกวา  ๕๐๐  มิลลิวัตต  ที่ผูมีหรือใช
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นไดรับความยินยอมใหมีหรือใหใชจากผูมีกรรมสิทธิ์ที่ไดรับใบอนุญาตมี  และใช
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นแลว  ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตมีหรือใชซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม
ดังกลาว  แตไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นไปใหบุคคลอื่น  ซ่ึงตองไดรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม   

ขอ ๗ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการวิทยุสมัครเลนที่ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตพนักงาน  
วิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลน  มีหรือใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้น  ไดรับความยินยอม
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ใหมีหรือใหใชจากผูมีกรรมสิทธิ์ที่ไดรับใบอนุญาตมีและใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นแลว  ไดรับยกเวน 
ไมตองไดรับใบอนุญาตมีหรือใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมดังกลาว  โดยตองเปนไปตามสิทธิของประเภท
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเลนที่ผูนั้นไดรับ  แตไมรวมถึงการ
โอนกรรมสิทธิ์เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นไปใหบุคคลอื่นซ่ึงตองไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวย 
วิทยุคมนาคม   

ขอ ๘ อุปกรณของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กําหนดใหถือเปนเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ไดนําไปประกอบเขาหรือใชกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ไดรับ
ใบอนุญาตอยูแลว  ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตอีก 

ขอ ๙ สถานีวิทยุคมนาคมที่ใชในลักษณะดังตอไปนี้   ซ่ึงไดปฏิบัติตามเ ง่ือนไขที่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนด  ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตต้ังสถานี 
วิทยุคมนาคม 

(๑) สถานีวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการของสวนราชการตามกฎหมายซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(๒) สถานีวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการของหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย  ซ่ึงมีฐานะเปน 

นิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือไมเปนรัฐวิสาหกิจ 
(๓) สถานีวิทยุคมนาคมลูกขายที่ใชในกิจการใหบริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ  ซ่ึงใชสถานี

ควบคุมกลางรวมกัน 
(๔) สถานีรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม  (TVRO)  เพื่อการรับชมโดยเฉพาะ  ซ่ึงมิไดมี

การนําสัญญาณไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย   
(๕) สถานีรับสัญญาณโทรทัศนบอกรับเปนสมาชิก 
(๖) สถานีโทรศัพทไรสายที่ใชในกิจการสวนบุคคล   คลื่นความถี่   ๑๙๐๐   -  ๑๙๐๖  

เมกะเฮิรตซ  กําลังสงออกอากาศไมเกิน  ๑๐  มิลลิวัตต   
ขอ ๑๐   เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชในลักษณะหรือที่ใชในกิจการดังตอไปนี้  ไดรับยกเวน 

ไมตองไดรับใบอนุญาตนําเขาหรือนําออกซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต
มี  หรือใชซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกินสามเดือน 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชเพื่อการทดลอง  คนควา  วิจัย  พัฒนาเทคโนโลยีทางดาน 
วิทยุคมนาคม  หรือที่ใชในกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

(๒) เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการของทบวงชํานัญพิเศษภายใตองคการสหประชาชาติ  
สํานักงานคณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ  สถานเอกอัครราชทูต  สถานเอกอัครสมณทูต  
สถานทูต  สถานกงสลุใหญ  และสถานกงสุลของตางประเทศ 

ขอ ๑๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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