ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อง การมี ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
โดยที่เห็นเป็ นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการมี ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคมและตั้ง
สถานี วิทยุคมนาคม เพื่อให้ผูท้ ี่ประสงค์จะดําเนิ นการดังกล่าวได้ทราบถึงวิธีการ เอกสารหลักฐานข้อมูลที่
จําเป็ นต้องใช้ในการขอรับและออกใบอนุ ญาต ขอบเขตการอนุญาต รวมถึงเงื่อนไขอื่นที่จาํ เป็ นสําหรับการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และเพื่อให้การมี ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานี วิทยุคมนาคม เป็ นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมาย และให้การใช้คลื่นความไม่เกิดการรบกวนซึ่งกันและกันอย่างรุ นแรง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายประกอบกับมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ น กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ ง
มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔ต มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่ ง กฎหมาย คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการมี ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานี วิทยุคมนาคม
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่า "ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การมี ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม"
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส่ วนที่มีกาํ หนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
"สํานักงาน" หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

หมวด ๑
ข้อความทัว่ ไป
ข้อ ๕ ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับใบอนุ ญาตให้มีเครื่ องวิทยุคมนาคม ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูท้ ี่มีความประสงค์จะมีเครื่ องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองเท่านั้น
(๒) เป็ นผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกการใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม และมีความประสงค์จะมีเครื่ องวิทยุ
คมนาคมไว้ในครอบครองเท่านั้น
ข้อ ๖ ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นพนักงานวิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น
(๒) เป็ นผูท้ ี่มีความประสงค์จะใช้เครื่ องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน (Citizens Band: CB)
(๓) เป็ นผูท้ ี่ได้รับอนุ ญาตให้ใ ช้เครื่ องวิทยุคมนาคมเป็ นการส่ วนตัว เพื่อร่ วมใช้ข่ายสื่ อสารของ
หน่วยงานของรัฐ
(๔) เป็ นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม
(๕) เป็ นผูท้ ี่มีความประสงค์จะติดตั้งใช้งานเครื่ องวิทยุคมนาคมในเรื อหรื ออากาศยาน
ข้อ ๗ ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ต้ งั สถานี วิทยุคมนาคม ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคมแล้ว
(๒) เป็ นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ต้ งั สถานีวิทยุคมนาคม
(๓) เป็ นผูท้ ี่มีความประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจําเรื อหรื ออากาศยาน
หมวด ๒
การยืน่ คําขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๘ ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่ องวิทยุคมนาคม จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุ ญาต ตาม
แบบที่สาํ นักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผูข้ ออนุญาต
(ก) สํ า เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ สํา เนาบัต รอื่ น ที่ ก ฎหมายบัญ ญัติ ใ ห้ ใ ช้แ ทนบัต ร
ประจําตัวประชาชนได้ (กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อกรณี เป็ นร้านค้า)
(ข) สําเนาทะเบียนพาณิ ชย์ (กรณี เป็ นร้านค้า)
(ค) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณี เป็ นนิติบุคคล)

(๒) เอกสารอื่นใดที่จาํ เป็ นแก่การพิจารณาออกใบอนุ ญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
เห็นสมควร (ถ้ามี)
ข้อ ๙ ผูท้ ี่จะประสงค์จะขอรับใบอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุ ญาต
ตามแบบที่สาํ นักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผูข้ ออนุญาต
(ก) สํ า เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ สํ า เนาบัต รอื่ น ที่ ก ฎหมายบัญ ญัติ ใ ห้ใ ช้แ ทนบัต ร
ประจําตัวประชาชนได้ (กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อกรณี เป็ นร้านค้า)
(ข) สําเนาทะเบียนพาณิ ชย์ (กรณี เป็ นร้านค้า)
(ค) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิติบุคคล) ซึ่ งออกให้ไม่เกินสาม
เดือนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบการจดทะเบียน
(๒) สําเนาหนังสื ออนุญาตของสํานักงาน ที่อนุญาตให้ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม ในกรณี ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๖ (๓) และ (๔)
(๓) เอกสารอื่นใดที่จาํ เป็ นแก่การพิจารณาออกใบอนุ ญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
เห็นสมควร (ถ้ามี)
ข้อ ๑๐ ผูท้ ี่จะประสงค์จะขอรับใบอนุ ญาตให้ต้ งั สถานี วิทยุคมนาคม จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุ ญาต
ตามแบบที่สาํ นักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผูข้ ออนุญาต
(ก) สํ า เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ สํ า เนาบัต รอื่ น ที่ ก ฎหมายบัญ ญัติ ใ ห้ ใ ช้แ ทนบัต ร
ประจําตัวประชาชนได้ (กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อกรณี เป็ นร้านค้า)
(ข) สําเนาทะเบียนพาณิ ชย์ (กรณี เป็ นร้านค้า)
(ค) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิติบุคคล) ซึ่ งออกให้ไม่เกินสาม
เดือนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบการจดทะเบียน
(๒) สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ต้ งั ของสถานีวิทยุคมนาคม
(๓) หนังสื อยินยอมให้ต้งั สถานีวิทยุคมนาคม กรณี ไม่ได้เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
(๔) สําเนาหนังสื ออนุญาตของสํานักงาน ที่อนุญาตให้ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม ในกรณี ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๗ (๑) และ (๒)
(๕) สําเนาทะเบียนเรื อ หรื อสําเนาทะเบียนอากาศยาน แล้วแต่กรณี
(๖) สําเนาใบอนุญาตให้ใช้เรื อ หรื อสําเนาใบสําคัญการเดินอากาศ แล้วแต่กรณี
(๗) เอกสารอื่นใดที่จาํ เป็ นแก่การพิจารณาออกใบอนุ ญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
เห็นสมควร (ถ้ามี)
ข้อ ๑๑ ให้ผูย้ ื่นคําขอรั บใบอนุ ญาต ยื่นคําขอซึ่ งมี รายละเอีย ดถูกต้องครบถ้วนและแนบเอกสาร
หลักฐาน หรื อข้อมูลที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการอนุ ญาต ต่อคณะกรรมการ ณ สํานักงานคณะกรรมการกิ จการ

กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐
ข้อ ๑๒ การตั้ง สถานี ฐาน (Base Station) ของผูท้ ี่ ป ระสงค์จะขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ต้ งั สถานี วิ ท ยุ
คมนาคม ซึ่งมีสถานี ที่ต้ งั อยู่ภายในบริ เวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศบริ เวณใกล้เคียงสนามบินผูท้ ี่ประสงค์
จะขอรับใบอนุญาตให้ต้ งั สถานี วิทยุคมนาคมนั้นต้องไปดําเนิ นการขอความเห็นชอบในการติดตั้งสายอากาศ
ของสถานี ฐานต่อกรมการบินพลเรื อน หรื อหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจากกรมการบินพลเรื อนก่อน และ
เมื่ อได้รับอนุ ญาตแล้วให้ส่งหลักฐานการอนุ ญาตดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ เพื่อที่ จะได้ดาํ เนิ นการ
พิจารณาอนุ ญาตให้สถานี ติดตั้งสายอากาศตามความสู งที่กรมการบินพลเรื อนกําหนดต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
ข้อ ๑๓ ผูย้ ่ืนคํา ขอรั บ ใบอนุ ญาตต้องชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตตามอัตราที่ ค ณะกรรมการ
กําหนดให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ยนื่ คําขอ
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้นาํ เข้าซึ่งเครื่ องวิทยุคมนาคม ภายหลังจากผูย้ ื่น
คําขอรับใบอนุญาตดําเนินการตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ เรี ยบร้อยแล้ว
หมวด ๓
ข้อกําหนดอื่น ๆ
ข้อ ๑๕ ผูท้ ี่ มีความประสงค์จะยกเลิ กใบอนุ ญาตให้มี ใช้เครื่ องวิ ทยุค มนาคม และตั้งสถานี วิท ยุ
คมนาคม ให้ยื่นหนัง สื อคํา ขอยกเลิ ก ใบอนุ ญาตดัง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการ พร้ อมแนบใบอนุ ญาตวิ ท ยุ
คมนาคมที่ขอยกเลิกดังกล่าว
ข้อ ๑๖ ผูท้ ี่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญาตให้ใช้เครื่ องวิท ยุค มนาคม เมื่ อถูก ยกเลิ ก ใบอนุ ญาตดังกล่า วจะต้อง
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) ยืน่ คําขอรับใบอนุญาตให้มีเครื่ องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครอง
(๒) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นาํ ออกเครื่ องวิทยุคมนาคม และนําเครื่ องวิทยุคมนาคมดังกล่าวออก
นอกราชอาณาจักร
(๓) จํา หน่ า ยจ่ า ยโอนให้แก่ บุค คลหรื อนิ ติบุ ค คลที่ มี สิทธิ ใ นการใช้เครื่ องวิ ทยุค มนาคมดังกล่าว
ทําลายเครื่ องวิทยุคมนาคมดังกล่าวแล้วแจ้งให้สาํ นักงานทราบพร้อมหลักฐาน
หมวด ๔
มาตรการกํากับดูแล
ข้อ ๑๗ หากตรวจสอบพบว่า ผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญาตให้มี ใช้เครื่ องวิท ยุค มนาคมและตั้ง สถานี วิ ท ยุ
คมนาคม ฝ่ าฝื นประกาศนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรื อคําสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม เงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี

ดังนี้

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(๓) พักใช้ใบอนุญาตให้มี ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตให้มี ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ประสิ ทธิ์ ประพิณมงคลการ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

