
 หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง  การมี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยคุมนาคม 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการมี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะดําเนินการดังกล่าวได้ทราบถึงวิธีการ  เอกสารหลักฐาน   
ข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับและออกใบอนุญาต  ขอบเขตการอนุญาต  รวมถึงเงื่อนไขอ่ืนที่จําเป็น 
สําหรับการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  และเพื่อให้การมี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุ 
คมนาคม  เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และให้การใช้คล่ืนความถี่ไม่เกิดการรบกวนซ่ึงกันและกัน 
อย่างรุนแรง 

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   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย  
ประกอบกับมาตรา  ๖  มาตรา  ๘  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  
มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการมี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การมี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน

ประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม  ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองเท่านั้น 
(๒) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และมีความประสงค์จะมีเครื่อง  

วิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองเท่านั้น 
ข้อ ๖ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง

อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น 
(๒) เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน  (Citizens  Band : CB) 
(๓) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการส่วนตัว  เพื่อร่วมใช้ข่ายส่ือสาร 

ของหน่วยงานของรัฐ 
(๔) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
(๕) เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะติดตั้งใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมในเรือหรืออากาศยาน 
ข้อ ๗ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง

อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแล้ว 
(๒) เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
(๓) เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจําเรือหรืออากาศยาน 

หมวด  ๒ 
การยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๘ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม  จะต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต  ตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารหลักฐานเก่ียวกับผู้ขออนุญาต 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้แทนบัตร

ประจําตัวประชาชนได้  (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  หรือกรณีเป็นร้านค้า) 
 (ข) สําเนาทะเบียนพาณิชย์  (กรณีเป็นร้านค้า) 
 (ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
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(๒) เอกสารอ่ืนใดที่ จําเป็นแก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ของสํานักงานเห็นสมควร  (ถ้ามี) 

ข้อ ๙ ผู้ที่จะประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  จะต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต  ตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารหลักฐานเก่ียวกับผู้ขออนุญาต 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้แทนบัตร

ประจําตัวประชาชนได้  (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  หรือกรณีเป็นร้านค้า) 
 (ข) สําเนาทะเบียนพาณิชย์  (กรณีเป็นร้านค้า) 
 (ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเป็นนิติบุคคล)  ซ่ึงออกให้ 

ไม่เกินสามเดือนพร้อมรบัรองสําเนาถูกต้องโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียน 
(๒) สําเนาหนังสืออนุญาตของสํานักงาน  ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ในกรณีที่มี

คุณสมบัติตามข้อ  ๖  (๓)  และ  (๔) 
(๓) เอกสารอ่ืนใดที่ จําเป็นแก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ของสํานักงานเห็นสมควร  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  จะต้องยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาต  ตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เอกสารหลักฐานเก่ียวกับผู้ขออนุญาต 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้แทนบัตร

ประจําตัวประชาชนได้  (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  หรอืกรณีเป็นร้านค้า) 
 (ข) สําเนาทะเบียนพาณิชย์  (กรณีเป็นร้านค้า) 
 (ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเป็นนิติบุคคล)  ซ่ึงออกให้ 

ไม่เกินสามเดือนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียน 
(๒) สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม 
(๓) หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  กรณีไม่ไดเ้ป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
(๔) สําเนาหนังสืออนุญาตของสํานักงาน  ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  ในกรณีที่มี

คุณสมบัติตามข้อ  ๗  (๑)  และ  (๒) 
(๕) สําเนาทะเบียนเรือ  หรือสําเนาทะเบียนอากาศยาน  แล้วแต่กรณี 
(๖) สําเนาใบอนุญาตให้ใช้เรือ  หรือสําเนาใบสําคัญการเดินอากาศ  แล้วแต่กรณี 
(๗) เอกสารอ่ืนใดที่ จํ าเ ป็นแก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ของสํานักงานเห็นสมควร  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ยื่นคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและแนบ

เอกสารหลักฐาน  หรือข้อมูลที่ จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต  ต่อคณะกรรมการ  ณ  สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เลขที่  ๘๗   
ถนนพหลโยธิน  ซอย  ๘  (สายลม)  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
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ข้อ ๑๒ การตั้งสถานีฐาน  (Base  Station)  ของผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม  ซ่ึงมีสถานีที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน   
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนั้นต้องไปดําเนินการขอความเห็นชอบในการ 
ติดตั้งสายอากาศของสถานีฐานต่อกรมการบินพลเรือน  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจากกรมการบิน 
พลเรือนก่อน  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วให้ส่งหลักฐานการอนุญาตดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ   
เพื่อที่จะได้ดําเนินการพิจารณาอนุญาตให้สถานีติดตั้งสายอากาศตามความสูงที่กรมการบินพลเรือน
กําหนดต่อไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

ข้อ ๑๓ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้นําเข้าซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม  ภายหลัง
จากผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  เรียบร้อยแล้ว 

หมวด  ๓ 
ข้อกําหนดอ่ืน ๆ 

 

 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่มีความประสงค์จะยกเลิกใบอนุญาตให้มี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม  ให้ยื่นหนังสือคําขอยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการ  พร้อมแนบใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมที่ขอยกเลิกดังกล่าว 

ข้อ ๑๖ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  เม่ือถูกยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว  
จะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 

(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครอง 
(๒) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําออกเครื่องวิทยุคมนาคม  และนําเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว  

ออกนอกราชอาณาจักร 
(๓) จําหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว 
(๔) ทําลายเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวแล้วแจ้งให้สํานักงานทราบพร้อมหลักฐาน 

หมวด  ๔ 
มาตรการกํากับดูแล 

 

 

ข้อ ๑๗ หากตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้มี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุ

คมนาคม  ฝ่าฝืนประกาศนี้  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร  แล้วแต่กรณ ี 

ดังนี้ 



 หน้า   ๘๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓) พักใช้ใบอนุญาตให้มี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตให้มี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ 
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

ปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


