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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
สําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบินสําหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป เพื่ออํานวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้อากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไปในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง
หรือเพื่อการกีฬา และเพื่อรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจรเพื่อการถ่ายภาพ การถ่ายทํา หรือ
เพื่อการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ เพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการบั ง คั บ หรื อ ปล่ อ ยอากาศยานซึ่ ง ไม่ มี นั ก บิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การเดินอากาศ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕) และ (๒๔)
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนด
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน” หมายความว่า อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประจําภายในอากาศยาน
โดยใช้ระบบควบคุมอากาศยานและผู้ควบคุมการบินซึ่งอยู่ภายนอกอากาศยาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเครื่องบินเล็ก
ซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่นตามกฎกระทรวงคมนาคมกําหนดวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๔๘
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“ใช้งานเป็นการทั่วไป” ให้หมายความตามวัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
ประเภทอากาศยานที่ ค วบคุ ม การบิ น จากภายนอก ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศกระทรวงคมนาคม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภท
อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
“ผู้ประกอบการ” ให้หมายความรวมถึง ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย หรือผู้นําเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ ที่มีภาระความรับผิดชอบต่อเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย
ข้อ ๔ คลื่นความถี่และกําลังส่ง
กําหนดให้ใช้คลื่นความถี่และกําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically
Radiated Power : e.i.r.p.) ตามตารางข้างล่างนี้
คลื่นความถี่ (MHz)
๔๓๓.๐๕ - ๔๓๔.๗๙

กําลังส่งสูงสุด e.i.r.p. (mW)
๑๐

๒๔๐๐ - ๒๕๐๐
๕๗๒๕ - ๕๘๕๐

๑๐๐
๑๐๐๐

ในกรณีที่มีการใช้คลื่นความถี่ที่สอดคล้องกับประกาศ กสทช. อื่น สําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ และได้ขึ้นทะเบียนตามคําสั่ง กสทช. เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก
ภายนอก (Drone) ไว้แล้ว ให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไปได้ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่
กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และกําลังส่งที่ไม่เป็นไปตามขีดจํากัดที่กล่าวไว้ โดยจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
ข้อ ๕ ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
(๑) เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้
มี ใช้ และนําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แต่ไม่ได้รับยกเว้น
ใบอนุญาตให้ ทํา นําเข้า และค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
(๒) ผู้มีอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในครอบครอง ต้องขึ้นทะเบียนกับ กสทช. ตามเงื่อนไข
ขั้นตอน วิธีการที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
ข้อ ๖ การแสดงความสอดคล้องตามข้อกําหนดทางเทคนิค
ให้ผู้ประกอบการ แสดงความสอดคล้องตามข้อกําหนดทางเทคนิคในข้อ ๔ ของประกาศนี้
โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC)

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๑ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ข้อ ๗ สิทธิคุ้มครองการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่สําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินตามประกาศนี้ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน
และหากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่ของข่ายสื่อสารอื่นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ผู้ใช้ต้องระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นทันที
ข้อ ๘ เงื่อนไขการใช้งานอื่น ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคมว่าด้วยหลักเกณฑ์
การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุม
การบินจากภายนอก และที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทําหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

