
ร่าง 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

   

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการ  
บางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต เนื่องจากเทคโนโลยีด้านวิทยุคมนาคม มีความเจริญก้าวหน้า
มากขึ้น และมีบริการวิทยุคมนาคมเพ่ิมขึ้น ซึ่งการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมบางลักษณะ หรือที่ใช้ในกิจการ 
บางประเภทไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ อ่ืน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้สามารถเข้าถึงคลื่นความถี่ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้การก ากับดูแลเป็นไปเท่าที่
จ าเป็นและสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากลและข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศยิ่งขึ้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๒๔) (๒๕) และมาตรา ๘๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๑ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงก าหนดเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ลงวันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ข้อ ๓ เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะ หรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตท า มี ใช้ น าเข้า น าออก ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะประกาศก าหนด
เพ่ิมเติมเป็นอย่างอ่ืน 
 (๑) เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เครื่องมือทางการแพทย์ และ
เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
 (๒) เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเรดาร์วัดระดับ (Radar Tank Gauge/Radar Level Gauge) 
ที่มีการใช้งานในภาชนะปิดเท่านั้น 
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 (๓) เครื ่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุน าทาง (Radionavigation Service) 
เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (Radionavigation - Satellite Service) 
เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุหาต าแหน่ง (Radiolocation Service) หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคม 
ที่ใช้ในกิจการวิทยุหาต าแหน่งผ่านดาวเทียม (Radiolocation - Satellite Service) 
 (๔) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Aids Service) 
หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (Meteorological Satellite Service) 
 (๕) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (Earth Exploration - 
Satellite Service) 
 (๖) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (Standard 
Frequency and Time Signal Service) หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการความถี่มาตรฐานและ
สัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (Standard Frequency and Time Signal - Satellite Service) 
 (๗) เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใช้ในกิจการวิจัยอวกาศ (Space Research Service) 
 (๘) เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใช้ในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (Radio Astronomy Service) 
 (๙) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการเพ่ือความปลอดภัย (Safety Service) ตามข้อบังคับวิทยุ 

 การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะ หรือที่ใช้ในกิจการตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 (๑) ห้ามน าอุปกรณ์ใดๆ มาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือใช้ประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคม  
เพ่ือเพ่ิมก าลังส่งให้เกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
 (๒) การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมข้างต้นไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน และหากก่อให้เกิด
การรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่อ่ืนที่ได้รับอนุญาตในบริเวณใดบริเวณหนึ่งผู้ใช้ต้องระงับการใช้
คลื่นความถี่ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นโดยทันที 
 (๓) การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมข้างต้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานของ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ 

 ข้อ ๔ เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะ หรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้น  
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ และน าออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม  
 (๑) เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ ซึ่งใช้สถานี
ควบคุมกลางร่วมกัน 
 (๒) อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือการรับชมโดยเฉพาะซึ่งมิได้มีการน า
สัญญาณไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก
เว้นแต่น าไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับเป็นสมาชิกต้องได้รับอนุญาตผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่าย หรือรับติดตั้งเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ดังกล่าว ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๓) อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 ข้อ ๕ เครื่องวิทยุคมนาคมที่เป็นเครื่องลูกข่ายในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท 
หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่าน
ดาวเทียม (Global Mobile Personal Communications by Satellite : GMPCS) ที่มีตราอักษร แบบ 
หรือรุ่นที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี น าเข้า น าออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคม 
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 ข้อ ๖ เครื่องวิทยุคมนาคมที่เป็นเครื่องลูกข่ายในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท 
หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่าน
ดาวเทียม (Global Mobile Personal Communications by Satellite : GMPCS) ที่เป็นเครื่องลูกข่ายของผู้
ให้บริการในประเทศได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม  

 ข้อ ๗ เครื่องวิทยุคมนาคมที่เป็นเครื่องลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องวิทยุ
คมนาคมท่ีใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม (Global 
Mobile Personal Communications by Satellite : GMPCS) ที่เป็นเครื่องลูกข่ายของผู้ให้บริการในต่างประเทศ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ น าเข้า หรือน าออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม 

 ข้อ ๘ เครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐานหรือสถานีทวนสัญญาณขนาดเล็กในกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีก าลังส่งของภาคส่งไปยังเครื่องลูกข่ายไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิวัตต์ และใช้สายอากาศประเภท
ติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Integral antenna) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

 ข้อ  ๙  เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชน ย่านความถี่วิทยุ ๗๘-๗๙ 
เมกะเฮิรตซ์ หรือ ๒๔๕-๒๔๗ เมกะเฮิรตซ์ ก าลังส่งสูงกว่า ๕๐๐ มิลลิวัตต์ ที่ผู้มีหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้น
ได้รับความยินยอมให้มีหรือให้ใช้จากผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ได้รับใบอนุญาตมี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นแล้ว ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี และใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น แต่ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์เครื่อง
วิทยุคมนาคมนั้นไปให้บุคคลอ่ืน ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

 ข้อ ๑๐ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นที่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุ
คมนาคมประจ าสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น มี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้น ได้รับความยินยอมให้มีหรือ  
ให้ใช้จากผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ได้รับใบอนุญาตมี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นแล้ว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตมี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้น โดยต้องเป็นไปตามสิทธิของประเภทใบอนุญาตพนักงานวิทยุ
คมนาคมประจ าสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่นที่ผู้นั้นได้รับ แต่ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์เครื่องวิทยุคมนาคม
นั้นไปให้บุคคลอื่นซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

 ข้อ ๑๑ อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ก าหนดให้ถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้น าไปประกอบเข้าหรือ 
ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตอีก 

 ข้อ ๑๒ สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
 (๑) สถานีวิทยุคมนาคมท่ีใช้ในกิจการของส่วนราชการตามกฎหมายซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 (๒) สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ซึ่งมีฐานะเป็น  
นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
 (๓) สถานีวิทยุคมนาคมลูกข่ายที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ ซึ่งใช้สถานี
ควบคุมกลางร่วมกัน 
 (๔) สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TVRO) เพ่ือการรับชมโดยเฉพาะ ซึ่งมิได้
มีการน าสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 (๕) สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก 
 (๖) สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือการรับชมโดยเฉพาะ ซึ่งมิได้
มีการน าสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 



-๔- 
 

 ข้อ ๑๓ เครื่องวิทยุคมนาคมบอกต าแหน่งส่วนบุคคล (personal locator beacon) ที่ได้
ผ่านการลงทะเบียนระบุตัวตนกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตมี ใช้ 
น าเข้า และน าออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม  

 ข้อ ๑๔ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้เพ่ือการทดลอง ค้นคว้า วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน 
วิทยุคมนาคม ในห้องปฏิบัติการที่มีระบบป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นความถี่ หรือในพ้ืนที่ที่ปราศจากการ
รบกวน ทีไ่ม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาต
ให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตท า มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา ไม่เกิน ๑๘๐ วัน   

 ข้อ ๑๕ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในลักษณะหรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้น  
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน ๙๐ วัน และได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้า หรือน าออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม  
 (๑) เครื่องวิทยุคมนาคมทีใ่ช้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 
 (๒) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการของทบวงช านัญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ
ส านักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครสมณทูต สถานทูต  
สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลของต่างประเทศ 

 ข้อ ๑๖ เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
โดยผู้ประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมการส่งออก หรือตามที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตหรือท าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือ
การส่งออก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้า และมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 

 ข้อ ๑๗ เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผลิตหรือท าเพ่ือการส่งออก 
โดยผู้ประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมการส่งออก หรือตามที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตท า มี และน าออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม 

 เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามวรรคหนึ่ง ที่ได้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรแล้ว และมีการน ากลับเข้ามาเพ่ือการแก้ไข ปรับปรุง หรือซ่อมแซมความบกพร่อง ช ารุด เสียหาย 
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้า ท า มี และน าออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม 

 ข้อ ๑๘  เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
และเก็บไว้ในเขตปลอดอากรเพ่ือการส่งออก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้า มี และน าออก  
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 
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