พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498
ภูมิพลอดุลยเดช
ให้ไว้ ณ วันที 22 มกราคม พ.ศ. 2498
แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิทยุคมนาคม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2504
และพระราชบัญญัตวิ ิทยุคมนาคม(ฉบับที 3) พ.ศ. 2535
เป็นปีที 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่าโดยทีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิทยุสื อสาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัตขิ ึ นไว้โดยคําแนะนํา และคํายินยอม
ของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เรีี ยกว่า " พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี ให้ใ ช้บ ัง คับตั งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในพระราชกิจ จา
นุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติวิทยุสอสาร
ื
พุทธศักราช 2478
(2) พระราชบัญญัติวิทยุสอสาร(ฉบั
ื
บที 2) พุทธศักราช 2481
(3) พระราชบัญญัติวิทยุสอสาร(ฉบั
ื
บที 3) พุทธศักราช 2483
(4) พระราชบัญญัติวิทยุสอสาร(ฉบั
ื
บที 4) พุทธศักราช 2485
(5) พระราชบัญญัติวิทยุสอสาร(ฉบั
ื
บที 5) พุทธศักราช 2491

(6) พระราชบัญญัติวิทยุสอสาร(ฉบั
ื
บที 6) พุทธศักราช 2497
(7) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอืนในส่วนทีมีบ ัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี
หรือซึ งขัด หรือแย้งต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี
"คลืนแฮรตเซียน" หมายความว่า คลืนแม่เหล็กไฟฟ้าที มีความถีระหว่าง 10 กิโลไซเคิล
ต่อวินาที และ 3,000,000 เมกกาไซเคิลต่อวินาที
"วิทยุคมนาคม" หมายความว่า การส่งหรือการรับเครื องหมายสัญญาณ ตัวหนังสือ
ภาพ และเสียงหรือการอื นใด ซึงสามารถให้เข้าในความหมายคลื นแฮรตเซียน
"เครื องวิทยุคมนาคม" หมายความว่า เครื องส่งวิทยุคมนาคม เครื องรับวิท ยุคมนาคม
หรือเครื องรับและส่งวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึงเครืองรับวิท ยุ กระจายเสียง เครื องรับ วิทยุ
โทรทัศน์ และเครื องส่งเครื องรับหรือเครื องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื นแฮรตเซียน ตาม
ลักษณะหรือประเภททีกําหนดในกฎกระทรวง
เพือประโยชน์ในการควบคุมการใช้เครื องวิทยุคมนาคมให้ถอื ว่า อุปกรณ์ใดๆของเครื อง
วิทยุคมนาคมทีกําหนดในกฎกระทรวงเป็นเครื องวิทยุคมนาคมด้วย
"พนักงานวิทยุคมนาคม" หมายความว่า ผู้ใช้เครื องวิทยุคมนาคม
"สถานีวิทยุคมนาคม " หมายความว่า ทีส่งวิทยุคมนาคม ทีรับวิทยุคมนาคม หรือ ที ส่ง
และทีรับวิทยุคมนาคม
"ทํา" หมายความรวมตลอดถึงการประกอบขึน การแปรสภาพ หรือการกลับสร้างใหม่
"นําเข้า " หมายความว่า นําเข้าในราชอาณาจักร
"นําออก" หมายความว่า นําออกนอกราชอาณาจักร
"ค้า " หมายความรวมถึง การมีไว้ในครอบครอง เพือขายหรือซ่อมแซม ด้วย )
"เจ้าพนัก งานผู้ออกใบอนุญาต " หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ งรัฐ มนตรี แต่งตังตาม
พระราชบัญญัตินี
"รัฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 5 พระราชบัญญัตนิ เว้ี นแต่มาตรา 11 และมาตรา 12 ไม่ใช้ บังคับแก่
(1) กระทรวง ทบวง กรม
(2) นิติบุคคลตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใด ทํา มี ใช้ นําเข้า นําออก หรือค้าซึ งเครืองวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ในกรณีที เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เครื องวิท ยุคมนาคม

บางลักษณะ หรือ เครื องวิทยุคมนาคมทีใช้ใ นกิจ การบางประเภทได้รับการยกเว้น ไม่ต้อ งได้รั บ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึงทังหมด หรือเพาะแต่บางกรณีได้
มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําหน้าที พนักงานวิทยุคมนาคม ในตําแหน่งที กําหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดรับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื อการโฆษณา เว้น แต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
มาตรา 9 ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี มีดังนี
(1) ใบอนุญาตให้ทํา ให้มีอายุหนึ งร้อยแปดสิบวันนับแต่ว ันออก
(2) ใบอนุญาตให้มี ให้มีอายุหนึ งปีน ับแต่วันออก
(3) ใบอนุญาตให้ใช้ ให้มีอายุตลอดอายุของเครื องวิทยุคมนาคม
(4) ใบอนุญาตให้นําเข้า ให้มีอายุหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่ว ันออก
(5) ใบอนุญาตให้นําออก ให้มี อายุสามสิบวันนับแต่ว ันออก
(6) ใบอนุญาตให้ค้า ให้มีอายุหนึ งปีน ับแต่วันออก เว้นแต่ใบอนุญาตที ออกให้เพื อการ
ซ่อมแซมโดยเฉพาะ ให้มีอายุห้าปีน ับแต่วันออก
(7) ใบอนุญาตให้ตั งสถานีวิทยุคมนาคม ให้มีอ ายุตลอดระยะเวลาที ผู้รับ ใบอนุญาตใช้
สถานีตามทีระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นสถานีวิทยุคมนาคม
(8) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ให้มีอายุห้าปีน ับแต่วันออก
(9) ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื อการโฆษณา ให้มี อายุหนึงปีน ับแต่
วันออก
ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (1) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) ให้ถอื ว่า ได้รับอนุญาตให้มีเครื องวิทยุ
คมนาคมด้วย
มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตพิเศษให้บุคคลตั งสถานีวิทยุการบินเพื อ
ประโยชน์แห่งความปลอดภัยของการเดิน อากาศพลเรือนโดยเฉพาะได้ ในการออกใบอนุญาต
พิเศษนี รัฐมนตรีจะกําหนดเงื อนไขใด ๆ ก็ได้ ผู้รับ อนุญาตจะต้องปฏิบัตติ ามเงื อนไขทีรัฐ มนตรี
กําหนด
มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้ใดตั งสถานีวิท ยุคมนาคม เว้น แต่จะได้รับ ใบอนุญาต จากเจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาต
สถานีวิทยุคมนาคมต้องใช้ความถี คลืนให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ว่ าด้วยวิทยุคมนาคมตาม
ภาคผนวกต่อท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคม

เพือให้การเป็นไปตามวรรคหนึ งและวรรคสอง ให้อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข มีอํานาจ
กําหนดเงื อนไขการตังสถานีวิทยุคมนาคม และให้อ ธิบ ดีก รมไปรษณียโ์ ทรเลข หรือ ผู้ที ได้รับ
มอบหมายมีอํานาจควบคุมและกําหนดการใช้ความถี คลื นของสถานีวิทยุคมนาคมต่าง ๆ
ในกรณีทีเห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํา นาจ ออก กฎกระทรวงให้สถานีวิทยุ คมนาคม ทีใช้ใน
กิจการบางประเภทได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตาม วรรคหนึง
มาตรา 11 ทวิ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้ผู้ใช้ความถี คลืน เพือกิจ การใด
หรือ ในลักษณะใดต้อ งเสียค่า ตอบแทนในการใช้ค วามถี คลื นนันให้แ ก่ รัฐ บาลได้ตามอัตราที
เห็นสมควร ประกาศตามวรรคหนึง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 12 ห้ามมิให้สถานีวิทยุคมนาคมดําเนินบริการวิทยุคมนาคม เพือ ประโยชน์อืนใด
นอกเหนือจากทีระบุไว้ในใบอนุญาต หรือนอกเหนือ จากราชการ ของ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
กิจการของนิติบุคคลตามมาตรา 5
มาตรา 13 ห้ามมิให้ยานพาหนะ ใด ๆ ใช้เ ครื องวิทยุคมนาคม นอกจาก จะใช้ตามที
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเป็นพิเศษชั วครังคราว
มาตรา 14 เพื อความสงบเรีย บร้อ ยของประชาชน หรือ เพื อป้อ งกัน ราชอาณาจัก ร
รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสังเฉพาะกาลให้พนักงานเจ้าหน้าที มีอํานาจยึดไว้เ อาไปใช้ ห้ามการใช้
หรือห้ามการยักย้ายซึ งเครื องวิทยุคมนาคม หรือส่วนใดๆ แห่ง เครื องวิทยุคมนาคมในระหว่างเวลา
และภายในเงือนไขทีกําหนดไว้ในคําสั งนัน
มาตรา 15 ผู้ใดกระทําให้เกิด การรบกวน หรือขัดขวางต่อการวิท ยุ คมนาคมโดยมิได้
เจตนา เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที ได้รับมอบหมายมีอํานาจ สังให้ผู้นั นระงับการกระทํา
นัน หรือแก้ไขเปลี ยนแปลงสิงทีใช้ในการกระทํานั นเสีย หรือให้ย้ายสิ งดังกล่าวนันออกไปให้พ้นเขต
รบกวนได้
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดส่ง หรือจัดให้ส่งข้อความใดๆ โดยวิทยุคมนาคม อันตนรู้อยู่ว่า
เป็น เท็จ หรือข้อ ความอื นใดที มิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ซึงอาจ ก่อ ให้เกิดความ
เสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน
มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดดักรับไว้ใช้ประโยชน์ หรือ เปิดเผยโดยมิช อบ ด้วยกฎหมาย ซึง
ข่าววิทยุคมนาคม ทีมิได้มุ่งหมายเพื อประโยชน์สาธารณะ หรือ ที อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประเทศชาติหรือ ประชาชน
มาตรา 18 เพื อตรวจเครื องวิทยุคมนาคม ส่วนแห่งเครื องวิท ยุคมนาคม สถานีวิท ยุ
คมนาคม สิ งที ก่อ ให้เกิดการรบกวน หรือ ขัดขวางต่อ การวิท ยุคมนาคม หรือ ใบอนุญาต เจ้า
พนัก งานผู้อ อกใบอนุญ าต หรือ ผู้ที ได้รับ มอบหมายมีอํา นาจเข้า ไปในอาคารสถานที หรือ
ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ได้ในเวลาอันสมควร

เมื อปรากฏว่า ผู้ใ ดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี หรือ มีเ หตุอ ัน ควร สงสัย ว่า
กระทําการเช่นว่านัน ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที ได้รับมอบหมายตามความในวรรค
หนึงมีอํา นาจจับกุมผู้นั นพร้อ มด้วยของกลางที ใช้ใ นการกระทําความผิด เพือ ดําเนินการตาม
กฎหมาย
มาตรา 19 ในกรณีทีผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี กฎกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัตนิ ี หรือ เงื อนไขทีกํา หนดไว้ใ นใบอนุญาต เจ้า พนัก งานผู้อ อก
ใบอนุญาตมีอํานาจสังเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตของผู้น ันเสียได้
ผู้รับใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ไปยังอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขภายในสามสิบ วัน นับแต่วัน ถูกเพิก
ถอนหรือพักใช้คําชี ขาดของอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขให้เป็นที สุด
มาตรา 20 รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย หรือ เสียหายอย่างหนึ งอย่างใด ซึง
อาจเกิดขึนเพราะเหตุทีเครื องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใช้การไม่สะดวก และไม่ต้อ งรับผิดชอบใน
การรับ การส่ง หรือการส่งมอบข่าวสารวิทยุคมนาคม ใด ๆ
ในกรณีด ังกล่าวในวรรคก่อน พนักงานเจ้า หน้าที ไม่ต้องรับผิดชอบเช่น เดียวกัน เว้นแต่พนักงาน
เจ้าหน้าที นัน จะก่อให้เกิดขึ นโดยจงใจ ฉ้อฉล หรือประมาท เลินเล่อ
มาตร 21 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีอํานาจทํา
การเปรียบเทียบได้
มาตรา 22 เมือมีคาํ พิพากษาว่า ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ นี ศาลจะสังริบ
สิงทีใช้ในการกระทําความผิดนั น เพือให้ไว้ใช้ในราชการกรมไปรษณีย์ โทรเลขด้วยก็ได้
มาตรา 23 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 11 หรือมาตรา 16 มีความผิด ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึงแสนบาท หรือจําคุกไม่เกินห้าปี หรือทังปรับทังจํา
มาตรา 24 ในกรณีทีมีการฝ่าฝืน มาตรา 12 หรือมาตรา 13 ผู้ควบคุม สถานีวิทยุคมนาคม
หรือ ผู้ควบคุมเครื องวิทยุคมนาคม และผู้มีส่วนร่ว มในการกระทํา ความผิดนั น มีความผิดต้อ ง
ระวางโทษปรับไม่เกินสีหมืนบาท หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือทังปรับทังจํา
มาตรา 25 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตร า 7 มาตรา 8 หรือ มาตรา 17 มีความผิด ต้อ งระวางโทษปรับ
ไม่เกินสีหมืนบาท หรือจําคุกไม่เกินสองปี หรือทังปรับทังจํา
มาตรา 26 ผู้ใดจงใจกระทํา ให้เ กิดการรบกวน หรือ ขัดขวางต่อการ วิท ยุคมนาคมมี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ งแสนบาท หรือจําคุกไม่เกินห้าปี หรือทังปรับทังจํา
มาตรา 27 ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั งของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ที ได้ รับมอบหมาย
ตามความในมาตรา 15 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่กนิ สี หมืนบาท หรือจํา คุกไม่เกินสองปี
หรือทังปรับทังจํา

มาตรา 28 บรรดาใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทีได้ออกไว้ ตามกฎหมายว่าด้ วยวิท ยุ
สื อสารก่อนวัน ที พระราชบัญญัตนิ ีใช้บ ังคับ ให้ใ ช้ได้จ นถึง วัน สิ นกําหนดอายุใบ อนุญาต หรือ
ประกาศนียบัตรนัน ๆ
มาตรา 29 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี และให้มี
อํานาจแต่งตังเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และออกกฎกระทรวง
(1) วางระเบียบการขอ และการออกใบอนุญาต
(2) กําหนดวิธีการเพิกถอน และพักใช้ใบอนุญาต
(3) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี
(4) กํา หนดคุณลักษณะของเครื องวิท ยุค มนาคม และคุณวุฒิสําหรับ พนัก งานวิท ยุ
คมนาคม
(5) กําหนดกิจการอืนใดเพือปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนันเมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บ ังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ป.พิบ ูลสงคราม
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ประกาศลงกิจจานุเบกษา เล่มที 208 ตอนที 11
ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2498)
และแก้ไขเพิ มเติมโดย
พระราชบัญญัตวิ ิทยุคมนาคม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2504 ซึงประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ที 3
ตอนที 54(ฉบับพิเศษ) ลงวันที 1 กรกฎาคม 2504 และพระราชบัญญัตวิ ิทยุคมนาคม(ฉบับที 3)
พ.ศ. 2535 ซึงประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที 109 ตอนที 52 ลงวันที 18 เมษายน 2535)

