
 หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง  การทําเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการทําเครื่องวิทยุคมนาคม 
หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม  เพื่อให้ผู้ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมได้ทราบ
ถึงวิธีการ  เอกสารหลักฐาน  ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับและออกใบอนุญาต  ขอบเขตการอนุญาต  
รวมถึงเงื่อนไขอ่ืน  ที่จําเป็นสําหรับการขอรับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๒๔)  ประกอบมาตรา  ๘๐  และมาตรา  ๘๑  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
ประกอบกับมาตรา  ๖  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และ
มาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การทําเครื่องวทิยุคมนาคม” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข  ว่าด้วยการทําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุ

คมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
(๒) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข  ว่าด้วยการทําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุ

คมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน

ประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
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“สํารองจําหน่าย”  หมายความว่า  การที่ผู ้ที ่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื ่องวิทยุคมนาคม   
มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประเภทไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย  ยกเว้นเครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท  ๑   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 

 

ข้อ ๖ การทําเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเพื่อสํารองจําหน่าย 
(๒) การทําเพื่อสาธิต 
(๓) การทําเพื่อการศึกษา  ค้นคว้าและทดลอง 
(๔) การทําเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม 

หมวด  ๒ 
การยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๗ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อ  ๖  (๑)  และ  (๔)  
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมก่อนยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๘ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อสํารองจําหน่าย  ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารหลักฐานเก่ียวกับผู้ขออนุญาต 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้แทน 

บัตรประจําตัวประชาชนได้  (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  หรือกรณีเป็นร้านค้า) 
 (ข) สําเนาทะเบียนพาณิชย์  (กรณีเป็นร้านค้า) 
 (ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ที่มีวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับการทํา

เครื่องวิทยุคมนาคม  (กรณีเป็นนิติบุคคล)  ซ่ึงออกให้ไม่เกินสามเดือนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียน 

(๒) เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม  เช่น  เอกสารชี้แจง
รายการสินค้า  (Catalog)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ  (Technical  Specification)  เป็นต้น 

(๓) บัญชีแสดงรายการอุปกรณ์ที่จะนํามาประกอบเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม 
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(๔) เอกสารอ่ืนใดที่ จําเป็นแก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ของสํานักงานเห็นสมควร  (ถ้ามี) 

ข้อ ๙ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อจําหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร 
ตามข้อ  ๘  และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ส่ังซ้ือเครื่องวิทยุคมนาคม 
(๒) สําเนาสัญญาซ้ือขาย  หรือสําเนาใบสั่งซ้ือของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ ส่ังซ้ือ 

เครื่องวิทยุคมนาคม  โดยต้องแสดงรายละเอียดและจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน 
(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เดิมหรือขอรับจัดสรร

คล่ืนความถี่ใหม่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ส่ังซ้ือเครื่องวิทยุคมนาคม 
คณะกรรมการจะไม่พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขออนุญาตซ่ึงมิใช่คู่สัญญาโดยตรงกับ 

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  เว้นแต่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นจะยินยอมให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ทําแทน 
ทั้งนี้  โดยแจ้งความยินยอมเป็นหนังสือให้คณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๑๐ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อสาธิตให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามแบบที่สํานักงานกําหนดก่อนวันสาธิต 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ  ๘  และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดการสาธติเครื่องวิทยุคมนาคม 
(๒) สําเนาสัญญาซ้ือขาย  หรือสําเนาใบสั่งซ้ือของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดการสาธิต

เครื่องวิทยุคมนาคม  โดยต้องแสดงรายละเอียดและจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน 
(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เดิมหรือขอรับจัดสรร

คล่ืนความถี่ใหม่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดการสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคม   
เม่ือเสร็จส้ินการสาธิตแล้ว  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมจะต้องดําเนินการ 

ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครอง 
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการศึกษา  ค้นคว้าและทดลองต้องยื่น 

คําขอรับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ  ๘  
และเอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  ค้นคว้าและทดลอง 

เม่ือทําเครื่องวิทยุคมนาคมเสร็จแล้ว  หากมีความประสงค์จะมีไว้ในครอบครองให้ดําเนินการยื่น  
คําขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม  พร้อมส่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวให้สํานักงานตรวจสอบ
ลักษณะทางวิชาการก่อน 
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ข้อ ๑๒ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่อง  
วิทยุคมนาคม  ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้ง
เอกสารตามข้อ  ๘  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ยื่นแบบคําขอที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน  และแนบ
เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่ จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต  ต่อคณะกรรมการ  ณ  สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เลขที่  ๘๗   
ถนนพหลโยธิน  ซอย  ๘  (สายลม)  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

ข้อ ๑๔ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม  
ภายหลังจากผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  เรียบร้อยแล้ว 

หมวด  ๓ 
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ 

 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อ  ๖  (๑)  เม่ือดําเนินการ
ทําเครื่องวิทยุคมนาคมภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมแล้ว  ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการค้าเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๗ บัญชีแสดงรายการอุปกรณ์ที่นํามาประกอบเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ  ๘  (๓)  
ต้องระบุแหล่งที่ จัดหาอุปกรณ์วิทยุคมนาคม  สําหรับกรณีที่ ได้ จัดหาอุปกรณ์วิทยุคมนาคมมา 
จากต่างประเทศ  หากเป็นอุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามมาตรา  ๔   
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ผู้จัดหาต้องได้รับอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย 

ข้อ ๑๘ หนังสือรับรองการทําเครื่องวิทยุคมนาคมของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามข้อ  ๙  
(๑)  และข้อ  ๑๐  (๑)  ต้องลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่แทน 

หนังสือรับรองการทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อจําหน่ายให้แก่ส่วนราชการทหาร  ต้องลงนามโดย  
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร  เจ้ากรมการทหารสื่อสาร  เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ  เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  แล้วแต่กรณี 

หนังสือรับรองการทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อจําหน่ายให้แก่ส่วนราชการตํารวจจะต้องลงนาม
โดยผู้บังคับการกองตํารวจสื่อสาร  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 



 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๐ สําเนาสัญญาซ้ือขาย  หรือสําเนาใบสั่งซ้ือของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามข้อ  ๙  
(๒)  และข้อ  ๑๐  (๒)  ต้องมีเจ้าหน้าที่ในระดับไม่ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าของส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้าของเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๒๑ ในระหว่างการดําเนินการทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาต  ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมต้องอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการทําเครื่องวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๒๒ เม่ือทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับใบอนุญาต 
ให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมต้องส่งเครื่องวิทยุคมนาคมดงักล่าวให้สํานักงานตรวจสอบลักษณะทางวิชาการ
ก่อนส่งมอบให้ผู้ซ้ือทุกครั้ง 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ได้ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคมตามสัญญาซ้ือขายแล้ว  ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมจะต้องแจ้งรายละเอียดเป็นหนังสือให้คณะกรรมการทราบภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันที่ส่งมอบ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ซ้ือขอยกเลิกสัญญาซ้ือขาย  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่คู่สัญญาได้ตกลงยกเลิก  
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยกเลิกที่คู่สัญญาอีกฝ่ายรับรองสําเนาถูกต้องและส่งคืนใบอนุญาต 
ให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมไปด้วย 

หมวด  ๔ 
มาตรการกํากับดูแล 

 

 

ข้อ ๒๕ หากตรวจสอบพบว่าการทําเครื่องวิทยุคมนาคมฝ่าฝืนประกาศนี้  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  คณะกรรมการ 
จะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓) พกัใช้ใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม 
(๕) ไม่อนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเวลาหกเดือน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ัง 

ไม่อนุญาต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


