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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  เคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต   
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการบางประเภท
ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต  เนื่องจากเทคโนโลยีด้านวิทยุคมนาคม  มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น  
และมีบริการวิทยุคมนาคมเพิ่มขึ้น  ซึ่งการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมบางลักษณะ  หรือที่ใช้ในกิจการบางประเภท 
ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานเคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการอื่น  เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมให้สามารถเข้าถึงคลื่นความถี่ได้มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปเท่าที่จําเป็น
และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากลและข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๒๗  (๒๔)  (๒๕)  และ
มาตรา  ๘๑  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบมาตรา  ๖  วรรคสอง   
และมาตรา  ๑๑  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดเคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  เคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานี

วิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  เคร่ืองวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต  ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๒ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เร่ือง  กําหนดให้เคร่ืองวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์
ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต  ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
ลงวนัที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  
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ข้อ ๓ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะ  หรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้  ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทํา  มี  ใช้  นําเข้า  นําออก  ค้าซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
เว้นแต่  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จะประกาศกําหนดเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น 

(๑) เคร่ืองมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  เคร่ืองมือทางการแพทย์  และเครื่องมือ
วัดทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 

(๒) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทเคร่ืองส่งสัญญาณเสียง  (audio  transmitter)  คลื่นความถี่  
๘๘ - ๑๐๘  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  
Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  ๑๐  มิลลิวัตต์   

(๓) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๕๔ - ๗๔  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  มิลลิวัตต์ 
(๔) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทเรดาร์  (Radar)  คลื่นความถี่  ๕.๗๒๕ - ๕.๘๗๕  กิกะเฮิรตซ์  

๑๐ - ๑๐.๖  กิกะเฮิรตซ์  ๒๔.๐๕ - ๒๔.๒๕  กิกะเฮิรตซ์  และ  ๗๖ - ๘๑  กิกะเฮิรตซ์  กําลังส่งออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  
๑๐  มิลลิวัตต์ 

(๕) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทเรดาร์วัดระดับ  (Radar  Tank  Gauge/Radar  Level  Gauge)  
ที่มีการใช้งานในภาชนะปิดเท่านั้น 

(๖) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่ต่ํากว่า  ๓๑๕  กิโลเฮิรตซ์  กําลังส่งออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  ๑๕๐  มิลลิวัตต์ 

(๗) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๑๓.๕๕๓ - ๑๓.๕๖๗  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  
๑๐  มิลลิวัตต์ 

(๘) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๒๖.๙๖๕ - ๒๗.๔๐๕  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งไม่เกิน  
๑๐๐  มิลลิวัตต์ 

(๙) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๓๐ - ๕๐  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  มิลลิวัตต์ 
(๑๐) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๓๐๐ - ๕๐๐  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  มิลลิวัตต์ 
(๑๑) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถ่ี  ๒๔๐๐ - ๒๕๐๐  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งออกอากาศสมมูล

แบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  ๑๐๐  มิลลิวัตต์ 
(๑๒) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๕.๑๕๐ - ๕.๓๕๐  กิกะเฮิรตซ์  กําลังส่งออกอากาศ

สมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  ๒๐๐  มิลลิวัตต์ 
(๑๓) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๕.๔๗๐ - ๕.๗๒๕  กิกะเฮิรตซ์  กําลังส่งออกอากาศสมมูล

แบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  ๑  วัตต์ 
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(๑๔) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถี่  ๕.๗๒๕ - ๕.๘๕๐  กิกะเฮิรตซ์  กําลังส่งออกอากาศ
สมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  ๑  วัตต์   

(๑๕) เคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกข่าย  (Pocket  Unit)  ระบบเคร่ืองวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม  
(On - site  Paging  system)  คลื่นความถี่  ๒๕ - ๔๗๐  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ 
ไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  ๕๐  มิลลิวัตต์ 

(๑๖) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภท  Radio  Frequency  Identification  (RFID)  ชนิดพาสซีฟ 
ทรานสปอนเดอร์หรือพาสซีฟแท็ก  (Passive  Transponder/Passive  Tag)  คลื่นความถี่  ๙๒๐ - ๙๒๕  
เมกะเฮิรตซ์ 

(๑๗) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุนําทาง  (Radionavigation  Service)  เคร่ืองรับ
วิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุนําทางผ่านดาวเทียม  (Radionavigation – Satellite  Service)  เคร่ืองรับ
วิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุหาตําแหน่ง  (Radiolocation  Service)  หรือเคร่ืองรับวิทยุคมนาคม 
ที่ใช้ในกิจการวิทยุหาตําแหน่งผ่านดาวเทียม  (Radiolocation - Satellite  Service) 

(๑๘) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา  (Meteorological  Aids  Service)  
หรือเคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม  (Meteorological  Satellite  Service) 

(๑๙) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการสํารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (Earth  Exploration - 
Satellite  Service) 

(๒๐) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา  (Standard  
Frequency  and  Time  Signal  Service)  หรือเคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการความถ่ีมาตรฐาน
และสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม  (Standard  Frequency  and  Time  Signal - Satellite  Service) 

(๒๑) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิจัยอวกาศ  (Space  Research  Service) 
(๒๒) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุดาราศาสตร์  (Radio  Astronomy  Service) 
(๒๓) เคร่ืองรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการเพื่อความปลอดภัย  (Safety  Service)  ตามข้อบังคับวิทยุ 
การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะ  หรือที่ใช้ในกิจการตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไข  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามนําอุปกรณ์ใด ๆ  มาติดต่อหรือปรับเข้าไว้  หรือใช้ประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคม

เพื่อเพิ่มกําลังส่งให้เกินกว่าที่กําหนดไว้ 
(๒) การใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมข้างต้นไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน  และหากก่อให้เกิด 

การรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถ่ีอื่นที่ได้รับอนุญาตในบริเวณใดบริเวณหนึ่งผู้ใช้ต้องระงับ 
การใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณน้ันโดยทันท ี

(๓) การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมข้างต้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทํางาน 
ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้เป็นเคร่ืองมือทางการแพทย์ 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๔ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะ  หรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้  ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี  ใช้  และนําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม  แต่ไม่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตทํา  
นําเข้า  หรือค้าซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

(๑) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภทวิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จําลอง  คลื่นความถี่  ๗๒.๐๐๐ - ๗๒.๔๗๕  
เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งไม่เกิน  ๗๕๐  มิลลิวัตต์ 

(๒) เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชน  ย่านความถี่วิทยุ  ๗๘ - ๗๙  
เมกะเฮิรตซ์  หรือ  ๒๔๕ - ๒๔๗  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งไม่เกิน  ๕๐๐  มิลลิวัตต์ 

(๓) เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ  หรือเคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียง  คลื่นความถ่ี  ๕๑๐ - ๗๙๐  
เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  มิลลิวัตต์ 

(๔) เคร่ืองวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น  (Short  Range  Devices)  ในลักษณะ  Wireless  
Local  Area  Network  (WLAN)  หรือ  Wireless  Personal  Area  Network  (WPAN)  คลื่นความถี่  
๕๗ - ๖๖  กิกะเฮิรตซ์  กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  
Radiated  Power : E.I.R.P.)  ไม่เกิน  ๑๐  วัตต์  และเป็นเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่มีสายอากาศภายใน
ตัวเคร่ือง  (Integral  antenna)  ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และไม่มีขั้วต่อสายอากาศ
สําหรับใช้สายอากาศภายนอก 

(๕) โทรศัพท์ไร้สายที่ใช้ในกิจการส่วนบุคคล  คลื่นความถี่  ๑๙๐๐ - ๑๙๐๖  เมกะเฮิรตซ์  
กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  มิลลิวัตต์ 

(๖) เคร่ืองวิทยุคมนาคม  คลื่นความถ่ี  ๒๖.๙๖๕ - ๒๗.๔๐๕  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งสูงกว่า  
๑๐๐  มิลลิวัตต์  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  มิลลิวัตต์ 

(๗) เคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกข่ายที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ  ซึ่งใช้สถานี
ควบคุมกลางร่วมกัน 

(๘) อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการรับชมโดยเฉพาะซึ่งมิได้มีการนํา
สัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  หรืออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์บอกรับเป็น
สมาชิกเว้นแต่นําไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง  หรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกต้องได้รับอนุญาตผลิต  นําเข้า  จําหน่าย  หรือมีไว้เพื่อจําหน่าย  หรือรับติดตั้ง
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว  ตามมาตรา  ๗๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๙) อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ข้อ ๕ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะ  หรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้  ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องได้รับใบอนุญาต  ทํา  มี  ใช้  นําเข้า  และนําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
แต่ไม่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตค้าซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
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(๑) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภท  Radio  Frequency  Identification  (RFID)  ชนิดอ่าน/เขียน  
(Interrogator/Reader)  และแอคทีฟแท็ก  (Active  Tag)  คลื่นความถี่  ๙๒๐ - ๙๒๕  เมกะเฮิรตซ์  
กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)   
ไม่เกิน  ๕๐  มิลลิวัตต์ 

(๒) เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประเภท  RFID  คลื่นความถ่ี  ๙๒๐ - ๙๒๕  เมกะเฮิรตซ์  
กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)   
ไม่เกิน  ๕๐  มิลลิวัตต์ 

ข้อ ๖ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะ  หรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้  ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี  ใช้  นําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  แต่ไม่ได้รับ 
การยกเว้นใบอนุญาตทํา  นําเข้า  หรือค้าซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

(๑) เคร่ืองวิทยุคมนาคมประเภท  Radio  Frequency  Identification  (RFID)  ชนิดอ่าน/เขียน  
(Interrogator/Reader)  และแอคทีฟแท็ก  (Active  Tag)  คลื่นความถี่  ๙๒๐ - ๙๒๕  เมกะเฮิรตซ์  
กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)   
ไม่เกิน  ๕๐๐  มิลลิวัตต์ 

(๒) เคร่ืองวิทยุคมนาคมคลื่นความถ่ี  ๙๒๐ - ๙๒๕  เมกะเฮิรต์  ที่ไม่ใช่ประเภท  RFID   
กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก  (Equivalent  Isotropically  Radiated  Power : E.I.R.P.)   
ไม่เกิน  ๕๐๐  มิลลิวัตต์ 

(๓) เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการประจําที่  คลื่นความถี่  ๕๗ - ๖๖  กิกะเฮิรตซ์  กําลังส่ง 
ไม่เกิน  ๕๐๐  มิลลิวัตต์ 

ข้อ ๗ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่เป็นเคร่ืองลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม  
(Global  Mobile  Personal  Communications  by  Satellite : GMPCS)  ที่มีตราอักษร  แบบ  
หรือรุ่นที่ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี  นําเข้า  นําออก  หรือค้า 
ซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๘ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่เป็นเคร่ืองลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคล่ือนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม  
(Global  Mobile  Personal  Communications  by  Satellite : GMPCS)  ที่เป็นเคร่ืองลูกข่ายของ
ผู้ให้บริการในประเทศได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตใช้ซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
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ข้อ ๙ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่เป็นเคร่ืองลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม  
(Global  Mobile  Personal  Communications  by  Satellite : GMPCS)  ที่เป็นเคร่ืองลูกข่ายของ
ผู้ให้บริการในต่างประเทศได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี  ใช้  นําเข้า  หรือนําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๑๐ เคร่ืองวิทยุคมนาคมสถานีฐานหรือสถานีทวนสัญญาณขนาดเล็กในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ที่มีกําลังส่งของภาคส่งไปยังเคร่ืองลูกข่ายไม่เกิน  ๑๐๐  มิลลิวัตต์  และใช้สายอากาศประเภทติดตั้ง
ภายในตัวเคร่ือง  (Integral  antenna)  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๑๑ เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชน  ย่านความถี่วิทยุ  ๗๘ - ๗๙  
เมกะเฮิรตซ์  หรือ  ๒๔๕ - ๒๔๗  เมกะเฮิรตซ์  กําลังส่งสูงกว่า  ๕๐๐  มิลลิวัตต์  ที่ผู้มีหรือใช้เคร่ืองวิทยุ
คมนาคมนั้นได้รับความยินยอมให้มีหรือให้ใช้จากผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ได้รับใบอนุญาตมี  และใช้เคร่ืองวิทยุ
คมนาคมนั้นแล้ว  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี  และใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น  แต่ไม่รวมถึง 
การโอนกรรมสิทธิ์ เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นไปให้บุคคลอื่น  ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๑๒ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นที่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตพนักงาน 
วิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น  มี  และใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้น  ได้รับความยินยอม
ให้มีหรือให้ใช้จากผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ได้รับใบอนุญาตมี  และใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นแล้ว  ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี  และใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้น  โดยต้องเป็นไปตามสิทธิของประเภทใบอนุญาต
พนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่นที่ผู้นั้นได้รับ  แต่ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้นไปให้บุคคลอื่นซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๑๓ อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กําหนดให้ถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้นําไปประกอบเข้าหรือใช้กับ
เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตอีก 

ข้อ ๑๔ สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่งได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด  ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

(๑) สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการของส่วนราชการตามกฎหมายซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๒) สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย  ซึ่งมีฐานะเป็น 

นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
(๓) สถานีวิทยุคมนาคมลูกข่ายที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ  ซึ่งใช้สถานี

ควบคุมกลางร่วมกัน 
(๔) สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  (TVRO)  เพื่อการรับชมโดยเฉพาะ  ซึ่งมิได้มี

การนําสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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(๕) สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก 
(๖) สถานีโทรศัพท์ไร้สายที่ใช้ในกิจการส่วนบุคคล  คลื่นความถ่ี  ๑๙๐๐ - ๑๙๐๖  เมกะเฮิรตซ์  

กําลังส่งไม่เกิน  ๑๐  มิลลิวัตต์ 
(๗) สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  เพื่อการรับชมโดยเฉพาะ  ซึ่งมิได้มี

การนําสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ข้อ ๑๕ เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใช้ในลักษณะหรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้  ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี  ใช้ซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา
ไม่เกินสามเดือน  และได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตนําเข้า  หรือนําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม   

(๑) เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใช้เพื่อการทดลอง  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยุคมนาคม  
หรือที่ใช้ในกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการของทบวงชํานัญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  สถานเอกอัครราชทูต  สถานเอกอัครสมณทูต  สถานทูต  
สถานกงสุลใหญ่  และสถานกงสุลของต่างประเทศ 

ข้อ ๑๖ เคร่ืองวิทยุคมนาคม  หรืออุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  
โดยผู้ประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมการส่งออก  หรือตามที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตหรือทําเป็นเคร่ืองวิทยุคมนาคม  หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมเพื่อการส่งออก  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตนําเข้า  และมีซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๑๗ เคร่ืองวิทยุคมนาคม  หรืออุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผลิตหรือทําเพื่อการส่งออก  
โดยผู้ประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมการส่งออก  หรือตามที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทํา  มี  และนําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

เคร่ืองวิทยุคมนาคม  หรืออุปกรณ์ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมตามวรรคหน่ึง  ที่ได้ส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักรแล้ว  และมีการนํากลับเข้ามาเพื่อการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมความบกพร่อง  
ชํารุด  เสียหาย  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตนําเข้า  ทํา  มี  และนําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

ข้อ ๑๘ เคร่ืองวิทยุคมนาคม  หรืออุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  
และเก็บไว้ในเขตปลอดอากรเพื่อการส่งออก  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตนําเข้า  มี  และนําออก 
ซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  สุกิจ  ขมะสุนทร 
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


