สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนำคม
สำหรับอำกำศยำนซึ่งไม่มีนักบิน
ประเภทอำกำศยำนที่ควบคุมกำรบิน
จำกภำยนอก (Drone)
สำหรับใช้งำนเป็นกำรทั่วไป

แบบ คท.30
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เอกสำรเลขที่.................................
ลงวันที.่ .........................................

กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ถูกต้องครบถ้วน

วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …………..
วั น ที่ ค รอบครองเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมที่ ใ ช้ ใ นอากาศยานซึ่ ง ไม่ มี นั ก บิ น ประเภทอากาศยานที่ ค วบคุ ม การบิ น
จากภายนอก (Drone)
 นาเข้าด้วยตนเอง วันที่………………………………..……….
 ซื้อจากร้านค้า ตามใบเสร็จ/ใบกากับภาษี ลงวันที.่ .........................................
 นาเข้ามาใช้งานในประเทศเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่....................................ถึง.....................................
ประเภทอำกำศยำน
 น้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม
 น้าหนักเกินกว่า 2 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
 น้าหนักตั้งแต่ 25 กิโลกรัมขึ้นไป
ขอยื่นคาขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิน
จากภายนอก (Drone) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียน
(1) บุคคลธรรมดำ
ชื่อ........................................................ นามสกุล.........................................................อายุ...............ปี
เลขประจาตัวบัตรประชาชน---- เลขหนังสือเดินทาง..........................................
เกิดวันที่...........เดือน................พ.ศ. ………….. เชื้อชาติ.................. สัญชาติ.................. อาชีพ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน/สามารถติดต่อได้ เลขที.่ .................................................ตรอก/ซอย......................................................
ถนน........................................... ตาบล/แขวง............................................... อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์............................................. โทรศัพท์...........................................
โทรสาร.............................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ……………………………………................…………………….
(2) นิติบุคคล/ส่วนงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย
ชื่อ (นิติบุคคล/หน่วยงาน) .....................................................................................................................
ลักษณะธุรกิจหรือกิจกรรมที่ประกอบการ ……………………………………………………............................………………………
ที่ตั้ง เลขที.่ .................................... ตรอก/ซอย………………......….......…………… ถนน..................................................
ตาบล/แขวง......................................... อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................... โทรศัพท์......................................... โทรสาร...................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...........................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของกำรใช้อำกำศยำน
 เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก ความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา
 เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน)
 เพื่อการถ่ายภาพ ถ่ายทาหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์
 เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน เพื่อการพาณิชย์
 กรณีมีวัตถุประสงค์อื่น ให้ระบุ …………………………………………………………..……………………………………………
ส่วนที่ 3 ข้อมูลอำกำศยำนที่ควบคุมกำรบินจำกภำยนอก
(1) แบบอากาศยาน ตราอักษร……………………………….....…….…… รุ่น………………………....................……………………..
(2) จานวนเครื่องยนต์ …………………………………………………… จานวนใบพัด...…………………………………………………….
(3) หมายเลขประจาเครื่อง (กรณีมากกว่าหนึ่งเครื่องให้แนบบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม)
............................................................................................................................ ……………..……………………………
(4) น้าหนัก (ก.ก.) ………………………………………………………………………………………………………………………………..……
(5) อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ……………………………………………………………………………………………………………………………….….
(6) เพดานบินสูงสุด (เมตร) ………………………………………………………………………………………………………………………...
(7) คลื่นความถี่ (MHz) และกาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated
Power : e.i.r.p.)
 433.05 – 434.79 MHz กาลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 10 mW
 2400 – 2500 MHz กาลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 100 mW
 5725 – 5850 MHz กาลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 1000 mW
ส่วนที่ 4 ข้อมูลอุปกรณ์ควบคุมกำรบิน (Remote controller)
(1) อุปกรณ์ควบคุมการบิน (Remote controller) ตราอักษร…………………………………………..................................
(2) หมายเลขประจาเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการบิน (Remote controller) ………………………………………………….....
ทั้งนี้ ในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก
(Drone) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือ
ปล่อยอากาศที่ไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) พ.ศ. 2558
ข้าพเจ้ าขอรั บรองว่า เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ข้างต้น มีความสอดคล้ องตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สาหรับใช้งานเป็น
การทั่วไป ทั้งนี้ หากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่ของข่ายสื่อสารอื่นในบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง ข้าพเจ้าจะระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวทันที
ลงชื่อ......................................................
(....................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้แทนนิติบุคคล
หมำยเหตุ หากผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ไม่แจ้งข้อความจริงต่อเจ้าพนักงานผู้รับขึ้นทะเบียนฯ ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ กระทาความผิดฐานแจ้งความเท็จต่ อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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ส่วนที่ 5 เอกสำรประกอบคำขอขึ้นทะเบียน
 แสดงบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
 เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์/เอกสารแบบรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ (Supplier Declaration of Conformity: SDoC)
 รูปถ่ายของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างและตราอักษร
แบบ/รุ่นของเครื่องวิทยุคมนาคม นั้น
 สาเนาใบยกเลิกการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยาน
ที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) (คท.31) ของผู้ครอบครองเดิม กรณี เปลี่ยนผู้ครอบครองเครื่อง
วิทยุคมนาคม
 ใบเสร็จ และ/หรือ ใบกากับภาษี
เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมกรณีมอบอำนำจ
 หนังสือมอบอานาจ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
ส่วนที่ 6 สำหรับเจ้ำหน้ำที่
 ผ่ำนเกณฑ์
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์
 อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณี ไม่ผ่า นเกณฑ์ต ามประกาศฯ ไม่สามารถใช้งานในประเทศไทยได้และให้ดาเนินการ
ทาลายเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน และแจ้งสานักงาน กสทช. ทราบ
ภายใน 15 วัน
ลงชื่อ.....................................................
(....................................................)
ผู้รับขึ้นทะเบียน
ลงชื่อ.....................................................
(....................................................)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หน่วยงาน..................................................
วันที่..................................................
ปรับปรุง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
สานักการอนุญาตและกากับวิทยุคมนาคม (คท.)
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.)
87 ถนนพหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ ๗๑๘ ๗๑๙ http://www.nbtc.go.th Call Center 1200
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