
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนกับิน ส าหรับใช้งานเป็นการทั่วไป 

ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ ส านักงาน กสทช. 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยาน 
ซึ่งไม่มีนักบินส าหรับใช้งานเป็นการทั่วไป  

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยาน 
ซึ่งไม่มีนักบินส าหรับใช้งานเป็นการทั่วไป 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินส าหรับการ
ใช้งานเป็นการทั่วไป เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้อากาศยานซึ่ง
ไม่มีนักบินส าหรับใช้งานเป็นการทั่วไปใน
ลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็นงาน
อดิเรก เพ่ือความบันเทิงหรือเพ่ือการกีฬา 
และเพ่ือรายงานเหตุการณ์หรือรายงาน
การจราจรเพ่ือการถ่ายภาพ การถ่ายท า หรือ
เพ่ือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการ
โทรทัศน์ เพ่ือการวิจัยและพัฒนา หรือ เพ่ือ
การอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการบังคับ หรือ ปล่อยอากาศยาน
ซึ่ ง ไม่มีนั กบินตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
เดินอากาศ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่ ง ไม่มีนักบิน
ส าหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินส าหรับใช้งานเป็น
การทั่วไปในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้
ในการเล่นเป็นงานอดิเรก เพ่ือความบันเทิง
หรือเพ่ือการกีฬา และเพ่ือรายงานเหตุการณ์
หรือรายงานการจราจร เพ่ือการถ่ายภาพ 
หรือการถ่ ายท า  หรื อ เ พ่ือการแสดงใน
ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ เพ่ือการวิจัย
และพัฒนา หรือเพ่ือการอ่ืนๆ ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบังคับหรือ
ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินอากาศ 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 
 

 
  



-๒- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๔) แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา 
๒๗ (๕) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบมาตรา ๖ และ มาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ง
แก้ ไข เ พ่ิม เติม โดยพระราชบัญญัติ วิทยุ
คมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จึงก าหนดดังต่อไปนี้  

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา 
๒๗ (๕) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๓ ประกอบมาตรา ๖ และ มาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
มาตรา ๒๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ  จึ ง ก าหนดออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับ เมื่อพ้น
ก าหนดเก้าสิบวันนับแต่ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 

 
  



-๓- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
ข้ อ  ๒  บ ร ร ด า ป ระก า ศ  ร ะ เ บี ย บ 

ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนด
ไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้ อ  ๒  บ ร ร ด า ป ระกา ศ  ร ะ เบี ย บ 
ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ก าหนด
ไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินส าหรับการใช้
งานเป็นการทั่ วไป ลงวันที่  ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๑ 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 

 ข้ อ  ๓  บ ร ร ด า ป ระกา ศ  ร ะ เบี ย บ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ก าหนด
ไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน” หมายความ

ว่า อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประจ าภายใน
อากาศยาน โดยใช้ระบบควบคุมอากาศยาน
และผู้ควบคุมการบินซึ่งอยู่ภายนอกอากาศ
ยาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็น
เครื่องเล่นตามกฎกระทรวงคมนาคมก าหนด
วัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๔๘  

“ใช้งานเป็นการทั่วไป” ให้หมายความ
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยานซึ่งไม่
มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการ
บินจากภายนอก ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ

ข้อ ๓ ๔ ในประกาศนี ้
“อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน” หมายความ

ว่า อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประจ าภายใน
อากาศยาน โดยใช้ระบบควบคุมอากาศยาน
และผู้ควบคุมการบินซึ่งอยู่ภายนอกอากาศ
ยาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็น
เครื่องเล่นตามกฎกระทรวงคมนาคมก าหนด
วัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่ใช้เป็นเครื่องเล่น
ตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด  

“ใช้งานเป็นการทั่วไป” ให้หมายความ
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยานซึ่งไม่

- ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย ขอให้มีการระบุลักษณะของอากาศยาน
ซึ่ ง ไม่มีนักบินที่ ใช้ เป็น เครื่ อง เล่นตามที่
ส านักงาน กสทช. ก าหนดให้ชัดเจน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ 
- นายเอกชั ย งามพิทักษ์ จิ ตต์  ขอให้
ส านักงาน กสทช. ระบุค านิยามของอากาศ
ยานซึ่ งไม่มีนักบินที่ ใช้ เป็นเครื่องเล่น ให้
ชัดเจน ไม่สร้างความสับสนให้ผู้ใช้งานและ
ลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน 
ส านักงาน กสทช. จะออกประกาศส าหรับ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่ใช้เป็นเครื่องเล่น 
โดยอ้างอิงตามมาตาฐานสากล ซึ่งก าหนด
น้ าหนักและมีลักษณะเป็นเครื่องเล่น 



-๔- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
กระทรวงคมนาคมว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
อนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อย
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศ
ยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมภายหลัง 

“ผู้ประกอบการ” ให้หมายความรวมถึง 
ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย หรือผู้น าเข้าซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคมและ อุปกรณ์  ที่ มี ภ าระความ
รับผิดชอบต่อเครื่ องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้น ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ไทย หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย 

มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการ
บินจากภายนอก ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงคมนาคมว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
อนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อย
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศ
ยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมภายหลัง 

“ผู้ประกอบการ” ให้หมายความรวมถึง 
ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย หรือผู้น าเข้าซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคมและ อุปกรณ์  ที่ มี ภ าระความ
รับผิดชอบต่อเครื่ องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้น ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ไทย หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย 

ข้อ ๔ คลื่นความถี่และก าลังส่ง  
ก าหนดให้ ใช้คลื่ นความถี่ และก าลั ง

ส่ งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก 
(Equivalent Isotropically Radiated 
Power : e.i.r.p.)  ตามตารางข้างล่างนี้  

คลื่นความถี่ (MHz) 
ก าลังส่งสูงสดุ 
e.i.r.p. (mW) 

๔๓๓.๐๕ – ๔๓๔.๗๙ ๑๐  
๒๔๐๐-๒๕๐๐ ๑๐๐  

๕๗๒๕ – ๕๘๕๐ ๑๐๐๐  
ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร ใ ช้ ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ที่

สอดคล้องกับประกาศ กสทช. อ่ืน ส าหรับ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และได้

ข้อ ๔๕  ก าหนดให้ใช้คลื่นความถี่และก าลัง
ส่ งออกอากาศสมมู ลแบบไอโซทรอปิ ก 
(Equivalent Isotropically Radiated 
Power : e.i.r.p.) โดยแบ่งตามลักษณะการใช้
งาน ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก า ร ส่ ง สั ญ ญ า ณ ค ว บ คุ ม 
(Control) และการรับ-ส่งข้อมูล (Payload) 
ระหว่างอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินกับอากาศ
ยานซึ่งไม่มีนักบิน หรืออากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินกับอุปกรณ์ควบคุมคลื่นความถี่และ
ก าลังส่ง  

ก าหนดให้ ใช้คลื่นความถี่และก าลั ง
ส่ งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก 

- บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ขอให้เพ่ิมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
ในส่วนของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท
เรดาร์ (Radar) คลื่นความถี่ ๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ 
กิกะเฮิรตซ์ ก าลังส่งไม่เกิน ๒๐ มิลลิวัตต์ 
เ พ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกด้านความ
ปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน
ให้แก่ผู้ใช้โดรน 
- บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จ ากัด ขอให้
เพ่ิมความถี่และก าลังส่ง โดยอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ Radar ๒๔.๐๐-๒๔.๒๕ กิกะ
เ ฮิรตซ์  ก าลั งส่ งสู งสุด  ๑๐๐ มิลลิ วัตต์ 
เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิตมีการพัฒนาโดรนที่

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน  
คลื่นความถี่ย่าน ๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ กิกะ
เฮิรตซ์ 
เห็นสมควรเพ่ิมคลื่นความถี่ย่าน ๒๔.๐๕ – 
๒๔.๒๕ กิกะเฮิรตซ์ ส าหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งบนอากาศ
ยานซึ่งไม่มีนักบิน โดยก าหนดก าลังส่งออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent 
Isotropically Radiated Power: e.i.r.p.)  
ที่ ๑๐๐ มิลลิวัตต์ เพ่ือรองรับระบบเรดาร์
เพ่ือการหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่ใช้ติดตั้งบน
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน โดยค่าดังกล่าว



-๕- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
ขึ้นทะเบียนตามค าสั่ง กสทช. เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศ
ยานซึ่ งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่
ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ไว้แล้ว 
ให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไปได้ตลอดอายุ
ของเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่ กสทช. จะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และก าลังส่งที่ไม่เป็นไปตามขีดจ ากัดที่
กล่าวไว้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม
เป็นรายกรณ ี

(Equivalent Isotropically Radiated 
Power : e.i.r.p.)  ตามตารางข้างล่างนี้  

คลื่นความถี่ (MHz) 
ก าลังส่งสูงสดุ 
e.i.r.p. (mW) 

๔๓๓.๐๕ – ๔๓๔.๗๙ ๑๐  
๒๔๐๐-๒๕๐๐ ๑๐๐  

๕๗๒๕ – ๕๘๕๐ ๑๐๐๐  
(๒) ระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งบนอากาศ

ยานซึ่งไม่มีนักบิน 

คลื่นความถี่ (MHz) 
ก าลังส่งสูงสดุ 
e.i.r.p. (mW) 

๒๔.๐๕-๒๔.๒๕๐๐ ๑๐๐  
ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร ใ ช้ ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ที่

สอดคล้องกับประกาศ กสทช. คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อ่ืน ส าหรับ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และได้
ขึ้นทะเบียนตามค าสั่ง กสทช.คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศ
ยานซึ่ งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่
ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ลง
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไว้แล้ว  ให้ใช้คลื่น
ความถี่ดังกล่าวต่อไปได้ตลอดอายุของเครื่อง
วิทยุคมนาคม เว้นแต่ กสทช. จะก าหนดเป็น

ใช้ส าหรับการเกษตร โดยใช้ความถี่เรดาร์ 
ป้องกันการชนต้นไม้และสิ่งกีดขวาง 
- บริษัท ไทยสกายวิชั่น จ ากัด เสนอให้เพ่ิม
ความถี่ย่าน ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ เพ่ือให้
เอ้ืออ านวยต่อการน าเทคโนโลยีขั้นสูงมา
ประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรม 

สอดคล้องกับมาตรฐาน ETSI EN 300 440 
และเสนอให้การใช้งานดังกล่าวจะต้องผ่าน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ 

คลื่นความถี่ย่าน ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ ์
คงรายการคลื่นความถ่ีที่ใช้รองรับการควบคุม 
(control) และการรับ-ส่งข้อมูล (payload)  
ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินส าหรับการ
ใช้งานเป็นการทั่ ว ไป  ในข้อ ๕ ของร่าง
ประกาศฯ โดยไม่เพ่ิมคลื่นความถี่ย่าน ๙๒๐-
๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ให้อยู่ ในรายการคลื่น
ความถี่ เนื่องจาก ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 
๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ และมาตรฐานทาง
เทคนิคที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเกณฑ์การเข้าใช้
คลื่นความถี่ (spectrum access) โดยให้ใช้
คลื่นความถี่ดังกล่าวส าหรับการรับ-ส่งข้อมูล
ขนาดเล็กในระยะเวลาที่สั้นมาก เพ่ือขยาย
โอกาสให้คลื่นความถี่ดังกล่าวสามารถรองรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมจ านวนมากในคราว
เดียวกันโดยเฉพาะการใช้งาน Internet of 
Things (IoT) อุปกรณ์ RFID และเครื่องวิทยุ
คมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short-Range 
Devices) จึงไม่สามารถรองรับการใช้งานใน



-๖- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
อย่างอ่ืน  

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กสทช. อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และก าลังส่งที่ ไม่เป็นไปตาม
ขีดจ ากัดที่กล่าวไว้ โดยจะพิจารณา ตาม
ความเหมาะสมเป็นรายกรณี 

ลักษณะการควบคุมและการรับ -ส่งข้อมูล
ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินส าหรับการ
ใช้งานเป็นการทั่วไปที่มีลักษณะการรับ-ส่ง
ข้อมูลต่อเนื่องได้ 

ข้อ ๕ ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  
(๑) เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับอากาศ

ยานซึ่งไม่มีนักบินได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ มี ใช้ และน าออกซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคมและใบอนุญาตให้ตั้ งสถานีวิทยุ
คมนาคม แต่ไม่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ ท า 
น าเข้า และค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 

(๒) ผู้มีอากาศยานซึ่ ง ไม่มีนักบินใน
ครอบครอง ต้องขึ้นทะเบียนกับ กสทช. ตาม
เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด  

 

ข้อ ๕ ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  
(๑) เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับอากาศ

ยานซึ่งไม่มีนักบินได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ มี ใช้ และน าออกซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคมและใบอนุญาตให้ตั้ งสถานีวิทยุ
คมนาคม แต่ไม่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ ท า 
น าเข้า และค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 

(๒) ผู้มีอากาศยานซึ่ ง ไม่มีนักบินใน
ครอบครอง ต้องขึ้นทะเบียนกับ กสทช. ตาม
เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด 

ข้อ ๖ ผู้ที่ประสงค์จะท า น าเข้า หรือค้า
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่ง
ไม่มีนักบินต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ ๗ ผู้มีเครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินไว้ในครอบครอง 
เพ่ือใช้งาน มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนเครื่อง

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 



-๗- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
วิทยุคมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่ ง ไม่มี
นักบิน ตามแบบที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครอบครอง
เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่ง 
ไม่มีนักบิน 

ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน กสทช. 
ตามวรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ มี ใช้ และน าออกซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม 

 ข้อ ๘ ผู้น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับ
อากาศยานซึ่ งไม่มีนักบินในลักษณะเป็น
เครื่องใช้ส่วนตัว (Personal effect) เป็นการ
ชั่วคราว โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่ใช้งานในเชิง
พาณิชย์โดยตรงและน าออกนอกราชอาณาจักร
เมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้งาน มีหน้าที่ใน
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ตามแบบที่ส านักงาน 
กสทช. ก าหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
น าเครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่ง 
ไม่มีนักบินเข้ามาในราชอาณาจักร 

ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน กสทช. 
ตามวรรคหนึ่ ง ได้ รับยกเว้นไม่ต้องได้ รับ
ใบอนุญาตให้น าเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 

บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จ ากัด ขอให้มี
ช่องทางออนไลน์ในการแจ้งความประสงค์ขอ
น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบินก่อน เพ่ือป้องกันปัญหาเครื่อง
ติดด่านศุลกากร 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน 
ปัจจุบันส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างพัฒนา
ระบบการยื่นค าขออนุญาต/ขึ้นทะเบียน
เครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) 
และรายงานสถานการณ์ส ารองจ าหน่าย 
เครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
เ พ่ือรองรับการขึ้นทะเบียนเครื่ องวิทยุ
คมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาเครื่องติดด่านศุลกากรของผู้ที่ประสงค์
จะน าเข้าอากาศยานมาใช้งานในประเทศ 

 ข้อ ๙ ผู้น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินเพ่ือปฏิบัติภารกิจ 
เป็นการชั่วคราว โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่ใช้งาน 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 



-๘- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
ในเชิ งพาณิชย์ โดยตรง และน าออกนอก
ราชอาณาจักรเมื่อหมดความจ าเป็นในการ 
ใช้ งาน ต้องได้รับใบอนุญาตให้น าเข้ าซึ่ ง 
เครื่ องวิทยุ คมนาคมก่ อนน าเครื่ องวิ ทยุ
คมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่ งไม่มีนักบิน 
เข้ามาในราชอาณาจักร และขึ้นทะเบียน 
เครื่องวิทยุคมนาคม ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบิน ตามแบบที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่น าเครื่องวิทยุ
คมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินเข้า
มาในราชอาณาจักร 

 ข้อ ๑๐ หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕ 
ของกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมที่มีเครื่อง
วิทยุคมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่ งไม่มี 
นักบินไว้ในครอบครองและมิได้อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ 
คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
ส าหรับการใช้งานเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ให้
ด าเนินการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม
ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ตามแบบที่
ส านักงาน กสทช. ก าหนด โดยค าขอขึ้น
ทะเบียนให้ลงนามโดยหัวหน้าหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

หน่วยงานของรัฐอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน
วรรคหนึ่ งที่มี เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินไว้ในครอบครองและ
มิได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 



-๙- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่ง
ไม่มีนักบินส าหรับการใช้งานเพ่ือความมั่นคง
ของรัฐ มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุ
คมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ตาม
แบบที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด ภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันที่ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคม
ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน โดยค าขอ 
ขึ้นทะเบียนให้ลงนาม โดยหั วหน้ าหรื อ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่
กรณ ี

ข้อ ๖ การแสดงความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดทางเทคนิค 

ให้ผู้ประกอบการ แสดงความสอดคล้อง
ตามข้อก าหนดทางเทคนิคในข้อ ๔ ของ
ประกาศนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration 
of Conformity: SDoC)  

ข้อ ๖ การแสดงความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดทางเทคนิค 

ให้ผู้ประกอบการ แสดงความสอดคล้อง
ตามข้อก าหนดทางเทคนิคในข้อ ๔ ของ
ประกาศนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration 
of Conformity: SDoC) 

ข้อ ๑๑ การแสดงความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดทางเทคนิค 

(๑) ให้ผู้ท าหรือน าเข้า เครื่องวิทยุ
คมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที ่
ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๕(๑) แสดงความ
สอดคล้องตามข้อก าหนดทางเทคนิคตาม
ประกาศนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of 
Conformity: SDoC) 

 

บริษัท สกาย วีไอวี จ ากัด ขอให้ส านักงาน 
กสทช. แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ส านักงานฯ รับรอง 
และในการยื่นขอ SDoC ณ ปัจจุบัน ต้องใช้ 
Hard Copy ประกอบการพิจารณา ซึ่ง
เอกสาร Test Report มีจ านวนมาก หาก
เป็นไปได้ควรอนุญาตให้ใช้ Soft File ในการ
ประกอบการพิจาณาแทน 
 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 
ส านักงาน กสทช. รับไว้พิจารณาปรับปรุง 
 



-๑๐- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
(๒) ให้ผู้น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม

ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในลักษณะ
เป็นเครื่องใช้ส่วนตัว (Personal effect) เป็น
การชั่วคราว โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่ใช้งาน 
ในเชิงพาณิชย์โดยตรง และน าออกนอก
ราชอาณาจักร เมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้
งาน แสดงความสอดคล้องโดยใช้หลักการ
รับรองตนเองของผู้ครอบครอง (Owner’s 
Declaration of Conformity: ODoC) ตาม
แบบที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด  

(๓) ให้ผู้ น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจเป็นการชั่วคราว โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่
ใช้งานในเชิงพาณิชย์โดยตรง และน าออกนอก
ราชอาณาจักรเมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้
งาน แสดงความสอดคล้องโดยใช้หลักการ
รับรองตนเองของผู้ครอบครอง (Owner’s 
Declaration of Conformity: ODoC) ตาม
แบบที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 

 ข้อ ๑๒ เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่สามารถใช้คลื่น
ความถี่ตามข้อ ๕ (๒) ได้ ต้องมีมาตรฐานทาง
เทคนิคตามที่ กสทช. ประกาศก าหนด และ
จะต้องผ่ านการตรวจสอบและรั บรอง
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบ

  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน 
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ติดตั้ง
บนอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน โดยใช้งานย่าน
ความถี่ ๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ GHz เทียบเคียงการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้ง
ในรถยนต์ (Vehicle Radar) ซึ่งเครื่องวิทยุ



-๑๑- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ ์

คมนาคมดังกล่าวต้องสอดคล้องตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ส าหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคมระบบเรดาร์ที่ ใช้ติดตั้งในรถยนต์ 
(Vehicle Radar) และต้องผ่านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ ประเภท ก. (Class A) ตามประกาศ 
กสทช. เรื่ อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

 ข้อ ๑๓ ผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน
เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินสามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนได้  ณ 
ส านั ก ง าน  กสทช .  หรื อผ่ านช่ อ งทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 

กรณีที่ ได้มีการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน
พร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาค าขอ 
สองร้ อยบาท ต่อหนึ่ ง เครื่ อง  และออก
หลั ก ฐ าน กา ร ขึ้ น ทะ เบี ย นต าม แบ บ ที่
ส านักงาน กสทช. ก าหนด ในรูปแบบเอกสาร
หรื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ แล้ ว แต่ ก รณี  ทั้ ง นี้ 
ค่ าธรรมเนี ยมในการพิจารณาค าขอไม่
สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

- บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จ ากัด ขอให้
พิจารณาการขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานเดียว 
หรือให้บริษัท/ร้านค้าเป็นผู้รับขึ้นทะเบียนให้
ลูกค้าโดยตรง 
- บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จ ากัด ขอให้มีการ
ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนฯ แบบ
ออนไลน์ และเสนอให้ปรับลดค่าธรรมเนียม
ในการพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียน โดยอาจจะ
แบ่งตามประเภทการใช้งาน 
- กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
ขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมในการพิจารณา
ค าขอขึ้นทะเบียน โดยอาจจะแบ่งตาม
น้ าหนักของอากาศยาน 
- บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมในการ
พิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนให้อยู่ ในช่วง 
๒๐๐-๓๐๐ บาท  

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 
เหตุผลสนับสนุน 
การช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาค าขอ
ขึ้ น ทะ เบี ยนฯ  ส า นั ก ง าน  กสทช .  จ ะ
เทียบเคียงกับการมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ใน
ครอบครอง จึงเห็นสมควรก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมจ านวน ๒๐๐ บาท 

 



-๑๒- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
 ข้อ ๑๔ กรณี เ ค รื่ อ ง วิ ท ยุ ค มน าค ม

ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สูญหาย 
ช ารุด ไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้ หรือ
เปลี่ยนผู้ครอบครอง ให้ผู้ที่ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนมีหน้าที่ต่อส านักงาน กสทช. พร้อม
แสดงรายละเอียด ตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 

ข้อ ๗ สิทธิคุ้มครองการรบกวน  
การใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่ง

ไม่มีนักบินตามประกาศนี้  ไม่ ได้ รับสิทธิ
คุ้มครองการรบกวนและหากก่อให้เกิดการ
รบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถ่ีของ
ข่ายสื่อสารอ่ืนในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ผู้ใช้
ต้องระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวที่
ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นทันท ี

ข้อ ๗ ๑๕ สิทธิคุ้มครองการรบกวน  
การใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยาน 

ซึ่งไม่มีนักบินตามประกาศนี้  ไม่ได้รับสิทธิ
คุ้มครองการรบกวน และหากก่อให้เกิดการ
รบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถ่ีของ
ข่ายสื่อสารอ่ืนในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ผู้ใช้
ต้องระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวที่
ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นทันที 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 

ข้อ ๘ เงื่อนไขการใช้งานอ่ืน ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงคมนาคมว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการ
บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก
ภายนอก และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 

ข้อ ๘ ๑๖ เงื่อนไขการใช้งานอ่ืน ให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคมว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการ
บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก
ภายนอก และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 

 ข้อ ๑๗ ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุ
คมนาคมส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
ตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจาย
เ สี ย ง  กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ

ไม่มีประเด็นข้อเสนอ  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ 



-๑๓- 
 

 
 

ประกาศฯ เดิม (ร่าง) ประกาศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการพิจารณา 
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินส าหรับใช้งานเป็น
การทั่วไป ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ก่อน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้น
ทะเบียนแล้วตามประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
ประกาศลงราชกิจานุเบกษา หน้า ๓๔ – 

๓๖ เล่ม  ๑๓๕  ตอนพิเศษ ๑๑ ง ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

 - - 



ประเด็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ  

๑. นายจรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ ที่ปรึกษากรรมาธิการสภาความม่ันคง  เสนอให้มีการ 
ขึ้นทะเบียนอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่หน่วยงานเดียว โดยให้ส านักงาน กสทช. และส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.) บูรณาการฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนร่วมกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน และขอให้หน่วยงานค านึงถึงความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้โดรน โดยติดตั้ง
ระบบ Drone Detection เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงให้ส านักงาน กสทช. ศึกษาการใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน เพ่ือน ามาปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบัน 

๒. บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จ ากัด ขอให้เพ่ิมบุคลากรในการรับขึ้นทะเบียนอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน  
เพ่ือรองรับจ านวนโดรนที่มีผู้น าเข้ามาใช้งานมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเรื่องความล่าชาในการ
ด าเนินการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียน  

๓. นายเอกชัย งามพิทักษ์จิตต์ มีข้อสังเกตในกรณีของการน าเข้าอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน โดยการ
สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์จากต่างประเทศ กับการน าเข้าเพ่ือใช้ส่วนตัว (Personal Effect) อาจเกิดความไม่เท่า
เทียมกัน เนื่องจากหากสั่งซื้อทางออนไลน์ต้องขอใบอนุญาตน าเข้าและหาเอกสารจากทาง Supplier เพ่ือแสดง
ความสอดคล้องทางเทคนิค แต่หากถือเครื่องเข้ามาใช้ในประเทศเป็นการส่วนตัวไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า และ
สามารถรับรองความสอดคล้องทางเทคนิคเองได้เลย และสอบถามกรณีอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่ประกอบเองจะ
มีการปฏิบัติทางกฎหมายที่สูงกว่าการซื้อโดรนส าเร็จรูปมาใช้ โดยหากประกอบเองจะต้องขอใบอนุญาตท า  
แล้วต้องลงทะเบียนครอบครองอีก แต่ถ้าซื้อโดรนส าเร็จรูปมาใช้ เพียงแค่ขึ้นทะเบียนครอบครองอย่างเดียว  
หากเป็นเช่นนี้จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือไม ่


