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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑ 

  
ภาคผนวก   

 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท
ไมโครโฟนไร้สาย 

๖ 

 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท
ไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๒) 

๘ 

 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท
ไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๓) 

๑๐ 

 



ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไรส้าย 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ประเภทไมโครโฟนไร้สาย เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมการเปลี่ยนแปลงการใช้คลื่นความถี่และเครื่อง  
วิทยุคมนาคมได้ทันกรอบเวลาที่ก าหนด และเพ่ือเตรียมคลื่นความถี่ให้สามารถรองรับการใช้งานในกิจการ 
เคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ 
ประชาชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออก 
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตวิทยุคมนาคมส าหรับ  
เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สายไว้ ดังนี้ 

คลื่นความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) ก าลังส่ง (มิลลิวัตต์) เงื่อนไข 
๘๘-๑๐๘ ๑๐ ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ท า มี ใช้ 

น าเข้า น าออก ค้าซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

๑๖๕-๒๑๐ ๑๐ ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ท า มี ใช้ 
น าเข้า น าออก ค้าซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

๖๙๔-๗๐๓ 
๗๔๘-๗๕๘ 
๘๐๓-๘๐๖ 

๕๐ ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้มี ใช้ น าออก
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม 

1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง/หนา้ ๑๕/๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑



ข้อ ๓ เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สายตามประกาศนี้ ต้องมีมาตรฐานทาง 
เทคนิคตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ 
ก าหนด และต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง  
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

ข้อ ๔2 อนุญาตให้ท าหรือน าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย คลื่นความถี่ 
๗๙๔ – ๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ ที่จดทะเบียนภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ เท่านั้น 

ข้อ ๕  เครื่ อ งวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟน ไร้ส าย  คลื่ นความถี่  ๗๙๔ -๘๐๖ 
เมกะเฮิรตซ์ ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้มี ใช้ น าออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
และให้ใช้งานได้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔3   

หากมีความประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวต่อไป ให้ปรับเปลี่ยนไปใช้คลื่น  
ความถี่  ๘๐๓-๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ท า 
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หลังจากปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่แล้ว ให้ใช้ได้ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น4 

หากพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งและไม่ได้ด าเนินการตามวรรคสอง กรณีประสงค์ 
จะครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมต่อไปห้ามมิให้ผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมใช้งานเครื่องวิทยุ 
คมนาคมนั้ น  ทั้ งนี้  กรณี ไม่ ประสงค์ จะครอบครองเครื่ องวิทยุ คมนาคมอีกต่ อไปอาจด าเนิ นการ 
ตามแนวทางการทิ้งหรือการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม หรืออาจท าลายเครื่องวิทยุคมนาคมก็ได้5 

ข้อ ๕/๑6 การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย คลื่นความถี่ ๗๙๔-๘๐๖ 
เมกะเฮิรตซ์ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมปรับเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ ๘๐๓-๘๐๖ 
เมกะเฮิรตซ์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ท าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 

หากพ้นก าหนดเวลาและไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  กรณีประสงค์จะครอบครอง 
เครื ่องว ิทย ุคมนาคมต่อไปห ้ามมิให ้ผู ้ครอบครองเครื ่องว ิทย ุคมนาคมค้าเครื ่องว ิทย ุคมนาคมนั ้น  
ทั้งนี ้ กรณีไม่ประสงค์จะครอบครองเครื ่องวิทยุคมนาคมอีกต่อไปอาจด าเนินการตามแนวทางการทิ ้ง 
หรือการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม หรืออาจท าลายเครื่องวิทยุคมนาคมก็ได้ 

2 ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๒) 
3 วรรคหนึ่ง ในข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๒) 
4 วรรคสอง ในข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๓) 
5 วรรคสาม ในข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๓) 
6 ข้อ ๕/๑ เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๓)  

๒



ข้อ 5/27 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 5 วรรคสาม หรือข้อ 5/1 วรรคสอง มีความผิดตามมาตรา ๖ 
ซึ่ งต้องระวางโทษตามมาตรา ๒๓ แห่ งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๖ อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ ๖๙๔-๗๐๓ 
เมกะเฮิรตซ์ หรือ ๗๔๘-๗๕๘ เมกะเฮิรตซ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๗ การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สายตามประกาศนี้ 
ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน และหากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่อ่ืนที่ได้รับ  
อนุญาตในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ผู้ใช้คลื่นความถี่ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท 
ไมโครโฟนไร้สายที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นโดยทันท ี

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร 

กรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ท าหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

7 ข้อ ๕/๒ เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๓) 

๓



ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับท่ี ๒)8 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับท่ี ๓)9 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒  บรรดาประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

8 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง/หนา้ ๑๔/๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
9  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนพิเศษ ๖๒ ง/หน้า ๔๙/๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔



ภาคผนวก 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม   
ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเตรียมการเปลี่ยนแปลงการใช้คลื่นความถี่ 
และเครื่องวิทยุคมนาคมได้ทันกรอบเวลาที่กําหนด  และเพื่อเตรียมคลื่นความถี่ให้สามารถรองรับ 
การใช้งานในกิจการเคลื่อนที่สากล  ย่านความถี่  ๗๐๐  เมกะเฮิรตซ์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประเทศชาติและประชาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๒๗  (๒๔)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสําหรับ

เคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สายไว้  ดังนี้ 

คลื่นความถี่  (เมกะเฮิรตซ์) กําลังส่ง  (มิลลิวัตต์) เง่ือนไข 
๘๘-๑๐๘ ๑๐ ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทํา  มี  ใช้  

นําเข้า  นําออก  ค้าซึ่งเคร่ืองวิทยุ
คมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

๑๖๕-๒๑๐ ๑๐ ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทํา  มี  ใช้  
นําเข้า  นําออก  ค้าซึ่งเคร่ืองวิทยุ
คมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

๖๙๔-๗๐๓ 
๗๔๘-๗๕๘ 
๘๐๓-๘๐๖ 

๕๐ ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้มี  ใช้  นําออก
ซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม 

๖
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ข้อ ๓ เคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สายตามประกาศนี้  ต้องมีมาตรฐาน 
ทางเทคนิคตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศกําหนด  และต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  ตามประกาศคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การตรวจสอบและ 
รับรองมาตรฐานของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

ข้อ ๔ อนุญาตให้ทําหรือนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย   
คลื่นความถ่ี  ๗๙๔  -  ๘๐๖  เมกะเฮิรตซ์  ที่จดทะเบียนภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   
ได้ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เท่านั้น 

ข้อ ๕ เคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  คลื่นความถ่ี  ๗๙๔-๘๐๖  
เมกะเฮิรตซ์  ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้มี  ใช้  นําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
และให้ใช้งานได้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓   

หากมีความประสงค์จะใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมดังกล่าวต่อไป  ให้ปรับเปลี่ยนเป็นคลื่นความถ่ี  
๘๐๓-๘๐๖  เมกะเฮิรตซ์  ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทําซึ่ง 
เคร่ืองวิทยุคมนาคม  หลังจากปรับเปล่ียนคลื่นความถี่แล้ว  ให้ใช้ได้ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น 

หากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงและไม่ได้ดําเนินการตามวรรคสอง  ห้ามใช้เคร่ืองวิทยุ
คมนาคมดังกล่าวอีกต่อไป  โดยต้องขอรับใบอนุญาตให้มีหรือนําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖ อนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  ย่านความถี่   
๖๙๔-๗๐๓  เมกะเฮิรตซ์  หรือ  ๗๔๘-๗๕๘  เมกะเฮิรตซ์  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

ข้อ ๗ การใช้คลื่นความถ่ีสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย 
ตามประกาศน้ี  ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน  และหากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้
คลื่นความถ่ีอื่นที่ได้รับอนุญาตในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ผู้ใช้คลื่นความถี่ต้องระงับการใช้คลื่นความถ่ีของ
เคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สายที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณน้ันโดยทันท ี

ประกาศ  ณ  วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  สุกิจ  ขมะสุนทร 

กรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

๗
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  (ฉบับที่  ๒) 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม  
ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  ให้มีกรอบระยะเวลาในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒ )  พ .ศ .  ๒๕๖๐   และมาตรา  ๒๗   (๒๔ )   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ .ศ .  ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม  
ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๔ อนุญาตให้ทําหรือนําเข้าเคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  คลื่นความถ่ี  
๗๙๔  - ๘๐๖   เมกะเฮิรตซ์  ที่จดทะเบียนภายในวันที่   ๓๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๑   ได้ถึงวันที่   
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เท่านั้น” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม  
ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕ เคร่ืองวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  คลื่นความถี่  ๗๙๔ - ๘๐๖  
เมกะเฮิรตซ์  ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้มี  ใช้  นําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
และให้ใช้งานได้จนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔   

หากมีความประสงค์จะใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมดังกล่าวต่อไป  ให้ปรับเปลี่ยนเป็นคลื่นความถ่ี  
๘๐๓ - ๘๐๖  เมกะเฮิรตซ์  ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ทําซึ่ง 
เคร่ืองวิทยุคมนาคม  หลังจากปรับเปลี่ยนคลื่นความถ่ีแล้ว  ให้ใช้ได้ตลอดอายุของเคร่ืองวิทยุคมนาคมนั้น 

๘
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หากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ดําเนินการตามวรรคสอง  ห้ามใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม
ดังกล่าวอีกต่อไป  แต่ทั้งนี้ต้องขอรับใบอนุญาตให้มีหรือนําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณี” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  สุกิจ  ขมะสุนทร 

กรรมการกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

๙



ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง  หลกัเกณฑ์การใช้คลืน่ความถี่ส าหรับเครื่องวิทยคุมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  (ฉบบัที่  ๓) 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม  
ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  คลื่นความถี่  
๗๙๔ - ๘๐๖  เมกะเฮิรตซ์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ โทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่   ๒ )   พ.ศ .   ๒๕๖๐  
และมาตรา  ๒๗  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับมาตรา  ๖  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
วิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  หรือค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสาม  ในข้อ  ๕  ของประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้ 
คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  
(ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หากมีความประสงค์จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวต่อไป  ให้ปรับเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่  
๘๐๓ - ๘๐๖  เมกะเฮิรตซ์  ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ท า 
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม  หลังจากปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่แล้ว  ให้ใช้ได้ตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๔

๑๐



หากพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ด าเนินการตามวรรคสอง   กรณีประสงค์ 
จะครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมต่อไปห้ามมิให้ผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมใช้งานเครื่องวิทยุ
คมนาคมนั้น  ทั้งนี้   กรณีไม่ประสงค์จะครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมอีกต่อไปอาจด าเนินการ 
ตามแนวทางการทิ้งหรือการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม  หรืออาจท าลายเครื่องวิทยุคมนาคมก็ได้” 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๕/๑  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   เรื่ อง   หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ 
ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

“ข้อ  ๕/๑  การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  คลื่นความถี่  ๗๙๔ - ๘๐๖  
เมกะเฮิรตซ์  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมปรับเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่  ๘๐๓ - ๘๐๖  
เมกะเฮิรตซ์  ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้ท าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 

หากพ้นก าหนดเวลาและไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง   กรณีประสงค์จะครอบครอง 
เครื่องวิทยุคมนาคมต่อไปห้ามมิให้ผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมค้าเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น  
ทั้งนี้  กรณีไม่ประสงค์จะครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมอีกต่อไปอาจด าเนินการตามแนวทางการทิ้ง 
หรือการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม  หรืออาจท าลายเครื่องวิทยุคมนาคมก็ได้” 

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๕/๒  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   เรื่ อง   หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ 
ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม  ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

“ข้อ  ๕/๒  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๕  วรรคสาม  หรือข้อ  ๕/๑  วรรคสอง  มีความผิดตามมาตรา  ๖  
ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕” 

ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 

กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๔

๑๑




