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-------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิทยุสื่อสาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร พุทธศักราช ๒๔๗๘
(๒) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๓) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
(๔) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๕) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๙๑
(๖) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗
(๗) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดแยงตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คลื่นแฮรตเซียน” หมายความวา คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ระหวาง ๑๐ กิโลไซเกิลตอวินาที และ
๓,๐๐๐,๐๐๐ เมกกาไซเกิลตอวินาที
“วิทยุคมนาคม” หมายความวา การสง หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณตัวหนังสือ ภาพ และเสียงหรือ
การอื่นใดซึ่งสามารถเขาใจความหมายไดดวยคลื่นแฮรตเซียน
“เครื่องวิทยุคมนาคม” 1 หมายความวา เครื่องสงวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับ
และสงวิทยุคมนาคม แตไมรวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงเครื่องรับวิทยุโทรทัศน และเครื่องสง เครื่องรับหรือ
----------------------------------------------------------1
บทนิยามคําวา “เครื่องวิทยุคมนาคม” ในมาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
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เครื่องรับและสงวิทยุคมนาคมดวยคลื่นแฮรตเซียน ตามลักษณะหรือประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ใหถือวาอุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเปนเครื่องวิทยุคมนาคมดวย
“พนักงานวิทยุคมนาคม” หมายความวา ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
“สถานีวิทยุคมนาคม” หมายความวา ที่สงวิทยุคมนาคม ที่รับวิทยุคมนาคม หรือที่สงและรับวิทยุ
คมนาคม
“ทํา” หมายความรวมตลอดถึงการประกอบขึ้น การแปรสภาพหรือการกลับสรางใหม
“นําเขา” หมายความวา นําเขาในราชอาณาจักร
“นําออก” หมายความวา นําออกนอกราชอาณาจักร
“คา” 2 หมายความรวมถึง การมีไวในครอบครองเพื่อขายหรือซอมแซมดวย
“เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ 3 พระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ไมใชบังคับแก
(๑) กระทรวงทบวงกรม
(๒) นิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ 4 หามมิใหผูใด ทํา มี ใช นําเขา นําออก หรือคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมเวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมบางลักษณะหรือ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการบางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือเฉพาะแตบาง
กรณีได
มาตรา ๗ หามมิใหผูใดกระทําหนาที่พนักงานวิทยุคมนาคมในตําแหนงที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
มาตรา ๘ หามมิใหผูใดรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณา เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
มาตรา ๙ 5 ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ มีดังนี้
(๑) ใบอนุญาตใหทํา ใหมีอายุหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก
(๒) ใบอนุญาตใหมี ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก
----------------------------------------------------------2
บทนิยามคําวา “คา” ในมาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
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มาตรา 5 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
4
มาตรา 6 แกไขโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
5
มาตรา 9 แกไขโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
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(๓) ใบอนุญาตใหใช ใหมีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
(๔) ใบอนุญาตใหนําเขา ใหมีอายุหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก
(๕) ใบอนุญาตใหนําออก ใหมีอายุสามสิบวันนับแตวันออก
(๖) ใบอนุญาตใหคา ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก เวนแตใบอนุญาตที่ออกใหเพื่อการซอมแซม
โดยเฉพาะ ใหมีอายุหาปนับแตวันออก
(๗) ใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใหมีอายุตลอดระยะเวลาที่ผูรับใบอนุญาตใชสถานีตามที่ระบุ
ไวในใบอนุญาตเปนสถานีวิทยุคมนาคม
(๘) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ใหมีอายุหาปนับแตวันออก
(๙) ใบอนุญาตใหรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณา ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก
ผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคม
ดวย
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตพิเศษใหบุคคลตั้งสถานีวิทยุการบินเพื่อประโยชนแหง
ความปลอดภัยของการเดินอากาศพลเรือนโดยเฉพาะได ในการออกใบอนุญาตพิเศษนี้ รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได
ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑ 6 หามมิใหผูใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาต
สถานีวิทยุคมนาคมตองใชความถี่คลื่นใหถูกตองตามขอบังคับวาดวยวิทยุคมนาคมตามภาคผนวก
ตอทายอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยโทรคมนาคม
เพื่อใหการเปนไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข มีอํานาจกําหนดเงื่อนไข
การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจควบคุมและกําหนดการใช
ความถี่คลื่นของสถานีวิทยุคมนาคมตางๆ
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการบาง
ประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑ ทวิ 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหผูใชความถี่คลื่นเพื่อกิจการใด หรือในลักษณะ
ใดตองเสียคาตอบแทนในการใชความถี่คลื่นนั้นใหแกรัฐบาลไดตามอัตราที่เห็นสมควร
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒ หามมิใหสถานีวิทยุคมนาคมดําเนินบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชนอื่นใด นอกเหนือจาก
ที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือนอกเหนือจากราชการของกระทรวงทบวงกรมหรือกิจการของนิติบุคคลตามมาตรา ๕
มาตรา ๑๓ หามมิใหยานพาหนะใดๆ ใชเครื่องวิทยุคมนาคม นอกจากจะใชตามที่กําหนดไวใน
----------------------------------------------------------6
มาตรา 11 แกไขโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
7
มาตรา 11 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
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กฎกระทรวง หรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
มาตรา ๑๔ เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเพื่อปองกันราชอาณาจักรรัฐมนตรีมีอํานาจออก
คําสั่งเฉพาะกาลใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดไวเอาไปใช หามการใชหรือหามการยักยายซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ
สวนใดๆ แหงเครื่องวิทยุคมนาคมในระหวางเวลาและภายในเงื่อนไขที่กําหนดไวในคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๕ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคมโดยมิไดเจตนา เจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทํานั้นหรือใหแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใชในการ
กระทํานั้นเสีย หรือใหยายสิ่งดังกลาวนั้นออกไปใหพนเขตรบกวนได
มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดสงหรือจัดใหสงขอความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรูอยูวาเปนเท็จ หรือ
ขอความอื่นใดที่มิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน
มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดดักรับไว ใชประโยชน หรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งขาววิทยุ
คมนาคมที่มิไดมุงหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน
มาตรา ๑๘ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สวนแหงเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม สิ่งที่
กอใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาต เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายมีอํานาจเขาไปในอาคารสถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ไดในเวลาอันสมควร
เมื่อปรากฏวาผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น
ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามความในวรรคหนึ่ง มีอํานาจจับกุมผูนั้นพรอมดวยของกลางที่
ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 8
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในใบอนุญาต เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือพักใช
ใบอนุญาตของผูนั้นเสียได
ผูรับใบอนุญาตอาจอุทธรณไปยังอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขภายในสามสิบวันนับแตวันถูกเพิกถอน
หรือพักใช คําชี้ขาดของอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๐ รัฐบาลไมตองรับผิดชอบในกรณีสูญหายหรือเสียหายอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เพราะเหตุที่เครื่องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใชการไมสะดวกและไมตองรับผิดชอบในการรับ การสง หรือการสงมอบขาวสาร
วิทยุคมนาคมใดๆ
ในกรณีดังกลาวในวรรคกอน พนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดชอบเชนเดียวกันเวนแตพนักงานเจาหนาที่
นั้นจะกอใหเกิดขึ้นโดยจงใจ ฉอฉล หรือประมาทเลินเลอ
----------------------------------------------------------8

มาตรา 18 วรรคสอง เพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

-๕-

มาตรา ๒๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจทําการ
เปรียบเทียบได
มาตรา ๒๒ เมื่อมีคําพิพากษาวา ผูใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลจะสั่งริบสิ่งของที่ใชในการ
กระทําความผิดนั้น เพื่อใหไวใชในราชการกรมไปรษณียโทรเลขดวยก็ได
มาตรา ๒๓ 9 ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๔ 9 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ผูควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู
ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม และผูมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้นมีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๕ 9 ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๗ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสี่
หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๖ 9 ผูใดจงใจกระทําใหเกิดการรบกวน หรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคมมีความผิด ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๗ 9 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามความใน
มาตรา ๑๕ มีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๘ บรรดาใบอนุญาตและประกาศนียบัตรที่ไดออกไวตามกฎหมายวาดวยวิทยุสื่อสารกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดจนถึงวันสิ้นกําหนดอายุใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ
มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและออกกฎกระทรวง
(๑) วางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต
(๒) กําหนดวิธีการเพิกถอนและพักใชใบอนุญาต
(๓) 10 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กําหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคม และคุณวุฒิสําหรับพนักงานวิทยุคมนาคม
----------------------------------------------------------9

มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 แกไขโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
10
มาตรา 29 (3) แกไขโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

-๖-

(๕) กําหนดกิจการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

-๗-

อัตราคาธรรมเนียม 11 (ยกเลิก)

----------------------------------------------------------11

อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

-๘-

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีความมุงหวังจะใหการวิทยุคมนาคมเจริญ
วิวัฒนาการไปตามกาลสมัย อันกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมไดบัญญัติรวมกันอยูในกฎหมายวาดวยวิทยุสื่อสาร ซึ่งได
แกไขเพิ่มเติมมาแลวถึง ๖ ครั้ง เห็นสมควรจะไดปรับปรุงไวเปนฉบับเดียว และแยกเรื่องวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ออกเปนพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งตางหากจากกัน

ขอสังเกต
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม” ไดแกไขเปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร” ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
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