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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘
และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
โดยที่เห็น เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิท ยุ
คมนาคมในย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิร ตซ์ (MHz) เพื่อเป็น การตอบสนองอุปสงค์
การใช้คลื่นความถี่ภาคประชาชนที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องให้เพียงพอ ทั่วถึงและเท่าเทีย มกัน และเพื่อ
ตอบสนองการประยุกต์ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ
รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถประสานงานกับภาคประชาชนหรือภาคเอกชน สําหรับให้ความ
ช่วยเหลือและรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้คลื่นความถี่และเครื่อง
วิท ยุคมนาคมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอิงอยู่บนพื้น ฐานการใช้คลื่น ความถี่ให้เป็น ไปอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ย วกั บการจํากัด สิท ธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมย่ า นความถี่ วิ ท ยุ ๗๘ และ ๒๔๕
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘
และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญ าตให้ประชาชนใช้เครื่องวิท ยุคมนาคม
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วทิ ยุสูงมาก ๗๘ MHz
(๒) ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญ าตให้ประชาชนใช้เครื่องวิท ยุคมนาคม
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุสูงมาก ๗๘ MHz (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๓) ประกาศกรมไปรษณี ย์ โ ทรเลข เรื่อ ง การอนุ ญ าตให้ ป ระชาชนทั่ว ไปใช้ เครื่ องวิ ท ยุ
คมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุสูงมาก ๗๘ MHz (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญ าตให้ประชาชนใช้เครื่องวิท ยุคมนาคม
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุสูงมาก ๒๔๕ MHz
(๕) ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญ าตให้ประชาชนใช้เครื่องวิท ยุคมนาคม
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุสูงมาก ๒๔๕ MHz (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) ประกาศกรมไปรษณี ย์ โ ทรเลข เรื่อ ง การอนุ ญ าตให้ ป ระชาชนทั่ว ไปใช้ เครื่ องวิ ท ยุ
คมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุสูงมาก ๒๔๕ MHz (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๗) ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
หรือองค์กรของรัฐ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุสูงมาก ๗๘ MHz
และย่านความถี่วิทยุสูงมาก ๒๔๕ MHz
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมี ฐ านะเป็ น กรม ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น โดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
การอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ข้อ ๖ อนุ ญ าตให้ ประชาชนทั่ ว ไปใช้ เ ครื่อ งวิ ท ยุ ค มนาคม และตั้ ง สถานี วิท ยุ ค มนาคม
ย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
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ข้อ ๗ ประชาชนที่ประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมย่านความถี่
วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี โดยต้องยื่นแบบคําขอตามที่สํานักงานกําหนด ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดต่ อ คณะกรรมการ ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ในส่วนกลาง และสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค
หมวด ๒
การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ข้อ ๘ อนุ ญ าตให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ค มนาคม
ย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อการประสานงานกับประชาชนหรือภาคเอกชน สําหรับให้ความช่วยเหลือ
และรับแจ้งเหตุต่าง ๆ จากประชาชนหรือภาคเอกชน
ข้อ ๙ ให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ยื่นคําขออนุญาตเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตอบรับ
ข้อ ๑๐ หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตในข้ อ ๙ ต้ อ งลงนามโดยหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ระดั บ
กระทรวง ทบวง กรม หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่แทน
ทั้งนี้ หนังสือขออนุญ าตดังกล่าวต้องแนบรายละเอีย ดและเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญ าต
ใช้เครื่องวิท ยุคมนาคม ตั้ง สถานีวิทยุคมนาคม ตามแบบที่สํานักงานกําหนด ซึ่งกรอกรายละเอีย ด
ถูกต้องครบถ้วน
หมวด ๓
การอนุญาตให้หน่วยงานอื่น ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๑ อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมย่านความถี่
วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานอื่น
รวมทั้งเพื่อการประสานงานกับประชาชนหรือภาคเอกชน สําหรับให้ความช่วยเหลือและรับแจ้งเหตุต่าง ๆ
จากประชาชนหรือภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานอื่นที่ประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ ในการยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาต ให้หน่วยงานอื่นดําเนินการตามความในข้อ ๗
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หมวด ๔
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๑๓ เครื่องวิท ยุคมนาคมที่นํามาใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมจากคณะกรรมการ และจะต้ อ งมี ม าตรฐานทางเทคนิ ค เป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการ ว่าด้ว ยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิท ยุ
คมนาคมสําหรับประชาชนย่านความถี่วิทยุ ๗๘ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๔ การใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้คลื่นความถี่เดียวกันในการรับและส่งเท่านั้น
(๒) ไม่อนุญ าตให้นําเครื่องวิท ยุคมนาคมไปติดตั้งเป็นสถานีวิท ยุคมนาคมแบบทวนสัญ ญาณ
(Repeater)
(๓) ไม่อนุญาตให้นําเครื่องขยายกําลังส่ง (RF Amplifier) ไปประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาต
(๔) การใช้คลื่นความถี่นี้ ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน หากก่อให้เกิดการรบกวนระดับ
รุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่ของข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมอื่นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ผู้ใช้จะต้องระงับ
การใช้คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นทันที
ข้อ ๑๕ หน่ ว ยงานของรัฐ เมื่ อ จัด หาเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมตามข้ อ ๑๓ เพื่อ นํ า มาใช้ ง าน
เรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการกรอกรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้จัดหามาใช้งาน ลงในแบบ
แสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่สํานักงานกําหนด ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งให้สํานักงานเพื่อเป็น
ข้อมูลในการกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว
ข้อ ๑๖ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว
จะต้องจัดทําทะเบียนเครื่องวิท ยุคมนาคม และควบคุมกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ย วข้องให้ปฏิบัติต าม
เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวโดยเคร่งครัด
หมวด ๕
มาตรการกํากับดูแล
ข้อ ๑๗ หากตรวจสอบพบว่า การใช้เครื่องวิท ยุค มนาคม หรือการตั้งสถานีวิท ยุคมนาคม
ฝ่าฝืนต่อบทแห่งกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎ ประกาศนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี ดังนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕๕ ง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ระงับการใช้คลื่นความถี่ หรือพักใช้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี
ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี
ดําเนินการตามกฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

