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พระราชบัญญัติ 
วิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิทยุสื่อสาร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 

๒๔๙๘”  
 
มาตรา  ๒๑   พระราชบัญญัตนิี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๒) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๓) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๔) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๔ ) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๕) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๙๑ 
(๖) พระราชบญัญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
(๗) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดแยงตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตนิี้ 
“คลื่นแฮรตเซียน” หมายความวา  คล่ืนแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความถ่ีระหวาง ๑๐ 

กิโลไซเกิลตอวินาที และ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เมกกาไซเกิลตอวินาที 

                                      
๑ รก.๒๔๙๘/๑๑/๒๐๘/๘ กุมภาพันธ ๒๔๙๘ 
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“วิทยุคมนาคม” หมายความวา  การสง หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ 
ตัวหนังสือ ภาพ และเสียงหรือการอื่นใดซึ่งสามารถเขาใจความหมายไดดวยคลื่นแฮรตเซียน 

“เคร่ืองวิทยุคมนาคม”๒ หมายความวา  เครื่องสงวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุ
คมนาคม หรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคม แตไมรวมตลอดถึงเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง 
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน และเคร่ืองสง เครื่องรับหรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคมดวยคลื่นแฮรต
เซียน ตามลักษณะหรือประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ใหถือวาอุปกรณใดๆ 
ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเปนเครื่องวิทยุคมนาคมดวย 

“พนักงานวิทยุคมนาคม” หมายความวา  ผูใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
“สถานีวิทยุคมนาคม” หมายความวา  ท่ีสงวิทยุคมนาคม ท่ีรับวิทยุคมนาคม หรอื

ที่สงและรับวิทยุคมนาคม 
“ทํา” หมายความรวมตลอดถึงการประกอบขึ้น การแปรสภาพหรือการกลับ

สรางใหม 
“นําเขา” หมายความวา  นําเขาในราชอาณาจักร 
“นําออก” หมายความวา  นําออกนอกราชอาณาจักร 
“คา”๓ หมายความรวมถึง การมีไวในครอบครองเพื่อขายหรือซอมแซมดวย 
“เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

ตามพระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รฐัมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕๔ พระราชบัญญัตินี ้เวนแตมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ไมใชบังคับแก 
(๑) กระทรวงทบวงกรม 
(๒) นิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
 
มาตรา ๖๕  หามมิใหผูใด ทํา มี ใช นําเขา นําออก หรือคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหเครื่องวิทยุ

คมนาคมบางลักษณะหรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการบางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือเฉพาะแตบางกรณีได 

 

                                      
๒มาตรา ๔ นิยามคําวา “เคร่ืองวิทยุคมนาคม” แกไขโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “คา” เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๔ มาตรา ๕ แกไขโดยพระราชบัญญติัวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๕ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญติัวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  หามมิใหผูใดกระทําหนาท่ีพนักงานวิทยุคมนาคมในตําแหนงท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 

 
มาตรา ๘  หามมิใหผูใดรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณา เวนแต

จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๙๖ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้มีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตใหทํา ใหมีอายุหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก 
(๒) ใบอนุญาตใหมี ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก 
(๓) ใบอนุญาตใหใช ใหมีอายุตลอดอายุของเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
(๔) ใบอนุญาตใหนําเขา ใหมีอายุหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก 
(๕) ใบอนุญาตใหนําออก ใหมีอายุสามสิบวันนับแตวันออก 
(๖) ใบอนุญาตใหคา ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก เวนแตใบอนุญาตที่ออกให

เพื่อการซอมแซมโดยเฉพาะ ใหมีอายุหาปนับแตวันออก 
(๗) ใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใหมีอายุตลอดระยะเวลาท่ีผูรับ

ใบอนุญาตใชสถานีตามที่ระบุไวในใบอนุญาตเปนสถานีวิทยุคมนาคม 
(๘) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ใหมีอายุหาปนับแตวันออก 
(๙) ใบอนุญาตใหรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณา ใหมีอายุหน่ึง

ปนับแตวันออก 
ผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมี

เครื่องวิทยุคมนาคมดวย 
 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตพิเศษใหบุคคลตั้งสถานีวิทยุการ

บินเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของการเดินอากาศพลเรือนโดยเฉพาะได ในการออก
ใบอนุญาตพิเศษนี ้รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ก็ได 

ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๑ ๗หามมิใหผูใดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
สถานีวิทยุคมนาคมตองใชความถี่คลื่นใหถูกตองตามขอบังคับวาดวยวิทยุ

คมนาคมตามภาคผนวกตอทายอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยโทรคมนาคม 
เพื่อใหการเปนไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข มี

อํานาจกําหนดเง่ือนไขการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายมีอํานาจควบคุมและกําหนดการใชความถี่คล่ืนของสถานีวิทยุคมนาคมตางๆ 

                                      
๖ มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญติัวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗ มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ใชในกิจการบางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๑ ทวิ๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกาํหนดใหผูใชความถี่คล่ืนเพื่อ

กิจการใด หรือในลักษณะใดตองเสียคาตอบแทนในการใชความถี่คลื่นนั้นใหแกรัฐบาลไดตาม
อัตราที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๒  หามมิใหสถานีวิทยุคมนาคมดําเนินบริการวทิยุคมนาคมเพื่อ

ประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือนอกเหนือจากราชการของกระทรวง
ทบวงกรมหรือกิจการของนิติบุคคลตามมาตรา ๕ 

 
มาตรา ๑๓  หามมิใหยานพาหนะใดๆ ใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม นอกจากจะใช

ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง หรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
 
มาตรา ๑๔  เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเพื่อปองกันราชอาณาจักร 

รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเฉพาะกาลใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดไวเอาไปใช หามการใช
หรือหามการยักยายซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือสวนใดๆ แหงเคร่ืองวิทยุคมนาคมในระหวางเวลา
และภายในเง่ือนไขที่กําหนดไวในคําสั่งนั้น 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคมโดย

มิไดเจตนา เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการ
กระทํานั้นหรือใหแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใชในการกระทํานั้นเสีย หรือใหยายส่ิงดังกลาวน้ันออกไป
ใหพนเขตรบกวนได 

 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดสงหรือจัดใหสงขอความใดๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตน

รูอยูวาเปนเท็จ หรือขอความอื่นใดท่ีมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน 

 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดดักรับไว ใชประโยชน หรือเปดเผยโดยมิชอบดวย

กฎหมาย ซ่ึงขาววิทยุคมนาคมท่ีมิไดมุงหมายเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน 

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือตรวจเคร่ืองวิทยุคมนาคม สวนแหงเครื่องวิทยุคมนาคม สถานี

วิทยุคมนาคม สิ่งที่กอใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาต เจา

                                      
๘ มาตรา ๑๑ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปในอาคารสถานที ่หรือ
ยานพาหนะของบุคคลใดๆ ไดในเวลาอันสมควร 

เมื่อปรากฏวาผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้หรือมีเหตุอันควรสงสัย
วากระทําการเชนวานัน้ ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามความใน
วรรคหนึ่ง มีอํานาจจับกุมผูนั้นพรอมดวยของกลางที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตาม
กฎหมาย๙ 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัตินี ้หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต เจา
พนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาตของผูนั้นเสียได 

ผูรับใบอนุญาตอาจอุทธรณไปยังอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขภายในสามสิบวัน 
นับแตวันถูกเพิกถอนหรือพักใช คําชี้ขาดของอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๐  รัฐบาลไมตองรับผิดชอบในกรณีสูญหายหรือเสียหายอยางหนึ่งอยาง

ใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุท่ีเครื่องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใชการไมสะดวกและไมตอง
รับผิดชอบในการรับ การสง หรือการสงมอบขาวสารวิทยุคมนาคมใดๆ 

ในกรณีดังกลาวในวรรคกอน พนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดชอบเชนเดียวกัน
เวนแตพนักงานเจาหนาที่นั้นจะกอใหเกิดขึ้นโดยจงใจ ฉอฉล หรือประมาทเลินเลอ 

 
มาตรา ๒๑  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมี

อํานาจทําการเปรียบเทียบได 
 
มาตรา ๒๒  เมื่อมีคําพิพากษาวา ผูใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ศาลจะสั่ง

ริบสิ่งของที่ใชในการกระทําความผิดนั้น เพื่อใหไวใชในราชการกรมไปรษณียโทรเลขดวยก็ได 
 
มาตรา ๒๓๑๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๖ มีความผิดตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๒๔๑๑  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ผูควบคุมสถานี

วิทยุคมนาคม หรือผูควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม และผูมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้นมี
ความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 

                                      
๙ มาตรา ๑๘ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐ มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑ มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕๑๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๗ มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๒๖๑๓  ผูใดจงใจกระทําใหเกิดการรบกวน หรือขัดขวางตอการวิทยุ

คมนาคมมีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือท้ังปรับ
ท้ังจํา 

 
มาตรา ๒๗๑๔  ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายตามความในมาตรา ๑๕ มีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือจําคุกไม
เกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๒๘  บรรดาใบอนญุาตและประกาศนียบัตรที่ไดออกไวตามกฎหมายวา

ดวยวิทยุส่ือสารกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดจนถึงวันสิ้นกําหนดอายุใบอนุญาต 
หรือประกาศนียบัตรนั้นๆ 

 
มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและออก
กฎกระทรวง 

(๑) วางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต 
(๒) กําหนดวิธีการเพิกถอนและพักใชใบอนุญาต 
(๓)๑๕ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) กําหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคม และคุณวุฒิสําหรับพนักงานวิทยุ

คมนาคม 
(๕) กําหนดกิจการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี

 

                                      
๑๒ มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓ มาตรา ๒๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔ มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕ มาตรา ๒๙ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
อัตราคาธรรมเนียม๑๖ 

   
 

                                      
๑๖ อัตราคาธรรมเนยีมทายพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีรัฐบาลมีความมุงหวังจะ
ใหการวิทยุคมนาคมเจริญวิวัฒนาการไปตามกาลสมัย อันกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมไดบัญญัติ
รวมกันอยูในกฎหมายวาดวยวิทยุส่ือสาร ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมมาแลวถึง ๖ ครั้ง เห็นสมควรจะได
ปรับปรุงไวเปนฉบับเดียว และแยกเรื่องวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนออกเปน
พระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งตางหากจากกัน 

 
ปรียนันท/แกไข 

 ๗ / ๒ / ๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔๑๗ 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวยวิทยุ
คมนาคม ไดบัญญัติใหออกกฎกระทรวงยกเวนใหกระทรวงทบวงกรมมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ได ซึ่งทําใหลาชาและไมเหมาะสม  จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมเพ่ือ
ยกเวนใหกระทรวงทบวงกรมมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคมไดโดยไมตองออกเปนกฎกระทรวง 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๑ / ๒ / ๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๘ 
 
มาตรา ๑๓  บรรดาใบอนญุาตที่ออกตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 

๒๔๙๘ กอนวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงมีผลใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๔  ผูใดประกอบการคาเครื่องวิทยุคมนาคมอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ หากประสงคจะประกอบกิจการดังกลาวตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลวให
ประกอบกิจการไดตอไปอีกจนกวาจะไดรับแจงวาไมไดรับอนุญาต 

ผูไมไดรับอนุญาตอาจอุทธรณไปยังอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงวาไมไดรับอนุญาต คําช้ีขาดของอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขใหเปนท่ีสุด 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวยวิทยุ
คมนาคมไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ประกอบกับเทคโนโลยีดานวิทยุคมนาคมของโลกได

                                      
๑๗ รก.๒๕๐๔/๕๔/๓พ/๑ กรกฎาคม ๒๕๐๔ 
๑๘ รก.๒๕๓๕/๕๒/๑/๑๘ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กาวหนาไปโดยรวดเร็ว บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคมหรือสวนใดๆ แหง
เครื่องวิทยุคมนาคมและการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชบังคับอยูบางสวนยังไมเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปมากและอยางรวดเร็ว และยังไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บคาใช
ความถ่ีคล่ืนซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีจํากัด ตลอดจนการกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝน ทําใหการบงัคับให
เปนไปตามกฎหมายไมสามารถดําเนินการไปตามความมุงหมาย และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
กําหนดอายุของใบอนุญาต และการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษ
สําหรับผูฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน  ดังน้ัน สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมใหเหมาะสม
ย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๑ / ๒ / ๔๕ 

A+B(C) 
 

ศุภสรณ/อภิสิทธ์ิ 
ผูจัดทํา 

๐๔/๐๓/๔๖ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๙ 

 
มาตรา ๙๗  ในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ใหแกไขคําวา 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจดัต้ังสวนราชการข้ึนใหมโดยมี
ภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารง
ตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการ
แกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให
เปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควร
แกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความ
ชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใด

                                      
๑๙ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใด
หรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตร ีผู
ดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่ม
ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมา
เปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขให
ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พชร/อรดา/จัดทํา 
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ 

 
 
 


