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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การทําเครื่องวิทยุคมนาคม
โดยที่เห็น เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการเกี่ย วกับการทําเครื่องวิท ยุคมนาคม
หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม เพื่อให้ผู้ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมได้ทราบ
ถึงวิธีการ เอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับและออกใบอนุญาต ขอบเขตการอนุญาต
รวมถึงเงื่อนไขอื่น ที่จําเป็นสําหรับการขอรับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ประกอบกับมาตรา ๖ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ย วกั บการจํากัด สิท ธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา 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 การทําเครื่องวิทยุคมนาคม”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บกรมไปรษณีย์ โ ทรเลข ว่ าด้ ว ยการทํ าเครื่อ งวิท ยุค มนาคมหรือ อุ ปกรณ์วิ ท ยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) ระเบี ย บกรมไปรษณีย์ โ ทรเลข ว่ าด้ ว ยการทํ าเครื่อ งวิท ยุค มนาคมหรือ อุ ปกรณ์วิ ท ยุ
คมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
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“สํา รองจํา หน่า ย” หมายความว่า การที่ผู้ที่ไ ด้ร ับ ใบอนุญ าตให้ค้า เครื่อ งวิท ยุค มนาคม
มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประเภทไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย ยกเว้นเครื่องวิท ยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

๖ การทําเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
การทําเพื่อสํารองจําหน่าย
การทําเพื่อสาธิต
การทําเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและทดลอง
การทําเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม
หมวด ๒
การยื่นคําขอรับใบอนุญาต

ข้อ ๗ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิท ยุค มนาคมตามวัต ถุประสงค์ในข้อ ๖ (๑) และ (๔)
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมก่อนยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๘ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อสํารองจําหน่าย ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
(ก) สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัต รอื่น ที่ก ฎหมายบัญ ญั ติให้ใช้แ ทน
บัตรประจําตัวประชาชนได้ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือกรณีเป็นร้านค้า)
(ข) สําเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทํา
เครื่องวิท ยุคมนาคม (กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งออกให้ไม่เกินสามเดือนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียน
(๒) เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม เช่น เอกสารชี้แจง
รายการสินค้า (Catalog) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) เป็นต้น
(๓) บัญชีแสดงรายการอุปกรณ์ท่จี ะนํามาประกอบเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม
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(๔) เอกสารอื่ น ใดที่ จํ า เป็ น แก่ ก ารพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตตามที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ของสํานักงานเห็นสมควร (ถ้ามี)
ข้อ ๙ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อจําหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ต้องยื่ น คําขอรับ ใบอนุ ญ าตให้ทํา เครื่อ งวิท ยุ คมนาคมตามแบบที่สํ านักงานกํา หนดพร้อมทั้งเอกสาร
ตามข้อ ๘ และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่สั่งซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
(๒) สํ า เนาสั ญ ญาซื้ อ ขาย หรื อ สํ า เนาใบสั่ ง ซื้ อ ของส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ สั่ ง ซื้ อ
เครื่องวิทยุคมนาคม โดยต้องแสดงรายละเอียดและจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน
(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิมหรือขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่สั่งซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
คณะกรรมการจะไม่พิจารณาออกใบอนุญ าตให้แ ก่ ผู้ข ออนุญ าตซึ่ งมิใช่ คู่สัญ ญาโดยตรงกั บ
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นจะยินยอมให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ทําแทน
ทั้งนี้ โดยแจ้งความยินยอมเป็นหนังสือให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ ๑๐ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อสาธิตให้แ ก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ต้ อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ทํ า เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมตามแบบที่ สํ า นั ก งานกํ า หนดก่ อ นวั น สาธิ ต
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ ๘ และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดการสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคม
(๒) สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาใบสั่งซื้อของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดการสาธิต
เครื่องวิทยุคมนาคม โดยต้องแสดงรายละเอียดและจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน
(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิมหรือขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดการสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคม
เมื่อเสร็จสิ้นการสาธิต แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิท ยุคมนาคมจะต้องดําเนิน การ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครอง
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิท ยุคมนาคมเพื่อการศึกษา ค้น คว้าและทดลองต้องยื่น
คําขอรับใบอนุญ าตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ ๘
และเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค้นคว้าและทดลอง
เมื่อทําเครื่องวิทยุคมนาคมเสร็จแล้ว หากมีความประสงค์จะมีไว้ในครอบครองให้ดําเนินการยื่น
คําขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม พร้อมส่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวให้สํานักงานตรวจสอบ
ลักษณะทางวิชาการก่อน
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ข้อ ๑๒ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่อง
วิทยุคมนาคม ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้ง
เอกสารตามข้อ ๘ และต้ องปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อนไขเกี่ ย วกับ การตรวจสอบและรับ รอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ยื่นแบบคําขอที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และแนบ
เอกสารหลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการอนุ ญ าต ต่ อ คณะกรรมการ ณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗
ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ข้อ ๑๔ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการจะดํ าเนิน การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตให้ทํ าเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
ภายหลังจากผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ เรียบร้อยแล้ว
หมวด ๓
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๑๖ ผู้ที่ประสงค์จะทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๖ (๑) เมื่อดําเนินการ
ทําเครื่องวิท ยุคมนาคมภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิท ยุค มนาคมแล้ว ให้ปฏิบัติต าม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการค้าเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๗ บัญชีแสดงรายการอุปกรณ์ที่นํามาประกอบเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ ๘ (๓)
ต้ อ งระบุ แ หล่ ง ที่ จั ด หาอุ ป กรณ์ วิ ท ยุ ค มนาคม สํ า หรั บ กรณี ที่ ไ ด้ จั ด หาอุ ป กรณ์ วิ ท ยุ ค มนาคมมา
จากต่ า งประเทศ หากเป็ น อุ ป กรณ์ วิ ท ยุ ค มนาคมที่ ถื อ ว่ า เป็ น เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญ ญัติวิท ยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติวิท ยุคมนาคม
(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

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒๐ สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาใบสั่งซื้อของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามข้อ ๙
(๒) และข้อ ๑๐ (๒) ต้องมีเจ้าหน้าที่ในระดับไม่ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าของส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้าของเอกสารดังกล่าว
ข้อ ๒๑ ในระหว่ า งการดํ า เนิ น การทํ า เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมต้องอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการทําเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๒๒ เมื่อทําเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับใบอนุญาต
ให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมต้องส่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวให้สํานักงานตรวจสอบลักษณะทางวิชาการ
ก่อนส่งมอบให้ผู้ซื้อทุกครั้ง
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ได้ส่งมอบเครื่องวิท ยุค มนาคมตามสัญ ญาซื้อขายแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญ าต
ให้ทําเครื่องวิท ยุค มนาคมจะต้องแจ้งรายละเอีย ดเป็น หนังสือให้ค ณะกรรมการทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ส่งมอบ
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ซื้อขอยกเลิกสัญญาซื้อขาย ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม
จะต้องแจ้งเป็น หนังสือให้ค ณะกรรมการทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่คู่สัญ ญาได้ต กลงยกเลิ ก
พร้อ มแนบเอกสารหลักฐานการยกเลิกที่ คู่สัญ ญาอีกฝ่ ายรั บรองสํ าเนาถูก ต้องและส่ง คืน ใบอนุ ญ าต
ให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคมไปด้วย
หมวด ๔
มาตรการกํากับดูแล
ข้อ ๒๕ หากตรวจสอบพบว่าการทําเครื่องวิทยุคมนาคมฝ่าฝืนประกาศนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหรือคําสั่งอื่นที่เกี่ย วข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการ
จะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) พักใช้ใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเครื่องวิทยุคมนาคม
(๕) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ทํ า เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมเป็ น เวลาหกเดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง คํ า สั่ ง
ไม่อนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

