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เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 3 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

๑. บทน า 
 

 
รูปที่ ๑-1 : อธิบายขั้นตอนการท างานของระบบส าหรับผู้ประกอบการ/ผู้ขอรับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 4 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

๒. ลงทะเบียนผู้ขอรับบริการ 
 

 

รูปที่ ๒-1 : ภาพขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ขอรับบริการ 

         
๒.๑. การลงทะเบียนของผู้ขอรับบริการ ประเภท “บุคคลธรรมดา/ร้านค้า” 

1.1.1. ผู้ขอรับบริการ เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chorme หรือ Microsoft Edge 
พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/    แลว้กดปุ่ม Enter เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

1.1.2. ผู้ขอรับบริการเลือก “ประเภทการลงทะเบียน” โดยท าการคลิกเลือกเมนู  
ลงทะเบียนผู้ใช้งานผู้มีสัญชาติไทย 

 

1 

คลิกเลือก 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 5 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

รูปที่ ๒-2 : ภาพหน้าจอการเลือกประเภทผู้ลงทะเบียน 
 

1.1.3. ผู้ขอรับบริการ “ยืนยันตัวตน” ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

 
รูปที่ ๒-3 : ภาพหน้าจอการยืนยันรหัส OTP ส าหรับผู้มีสัญชาติไทย ประเภทบุคคลธรรมดา/ร้านค้า 

 
ผู้ขอรับบริการท าการระบุข้อมูลเพ่ือยืนยันรหัส OTP ดังนี้ 
- ระบปุระเภทผู้ขอรับบริการ เลือกเป็น “บุคคลธรรมดา/ร้านค้า” 
- ระบหุมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือใช้ส าหรับยืนยันตัวตน 
- คลิกปุ่ม “ขอรหัส OTP”  ระบบท าการส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- คลิกปุ่ม “ยืนยัน OTP” 

 

2 

3 

4 

5 

6 

คลิกเลือก 

กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่

คลิก 

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่

คลิก 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 6 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๒-4 : ภาพหน้าจอแสดงการยืนยัน OTP ส าเร็จ  

 

 
รูปที่ ๒-5 : ภาพหน้าจอแสดงการยืนยัน OTP ไมส่ าเร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 7 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

1.1.4. ผู้ขอรับบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา/ร้านค้า กรอกข้อมูลการลงทะเบียน  
 

บุคคลธรรมดา 

 
รูปที่ ๒-6 : ภาพหน้าจอลงทะเบียนผู้ขอรับบริการผู้มีสัญชาติไทย ประเภทบุคคลธรรมดา/ร้านค้า 

 
ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลการลงทะเบียน กรณี “บุคคลธรรมดา” ดังนี้ 
- ระบปุระเภทบุคคลธรรมดา เลือกเป็น “บุคคลธรรมดาทั่วไป” 
- ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
- ระบุชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ก าหนดเป็นรูปแบบของอีเมล เช่น XXX@mail.com 
- ระบุรหัสผ่าน รหัสผ่านต้องมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก,ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และ 

ตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 
- ระบุยืนยันรหัสผ่าน ก าหนดให้เหมือนกับรหัสผ่าน 
- ท าการยอมรับข้อตกลง 
- คลิกปุ่ม “ลงชื่อ” 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

คลิกเลือก 

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

กรอกอีเมล 

ตั้งรหัสผ่าน 

คลิกยอมรับข้อตกลง 

ยืนยันรหสัผ่าน 

12 

คลิก 

mailto:XXX@mail.com


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 8 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
 

ร้านค้า 

 
รูปที่ ๒-7 : ภาพหน้าจอลงทะเบียนผู้ขอรับบริการผู้มีสัญชาติไทย ประเภทบุคคลธรรมดา/ร้านค้า 

 

ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลการลงทะเบียน กรณี “ร้านค้า”  ดังนี้ 
- ระบปุระเภทบุคคลธรรมดา เลือกเป็น “ร้านค้า” 
- ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
- ระบุรหัสสาขา 
- ระบุชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ก าหนดเป็นรูปแบบของอีเมล เช่น XXX@mail.com 
- ระบุรหัสผ่าน รหัสผ่านต้องมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก,ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และ 

ตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 

7 
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11 

12 

13 

14 

คลิกเลือก 

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

กรอกรหัสสาขา 

กรอกอีเมล 

ตั้งรหัสผ่าน 

ยืนยันรหสัผ่าน 

คลิกยอมรับข้อตกลง 

คลิก 

mailto:XXX@mail.com


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 9 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

- ระบุยืนยันรหัสผ่าน ก าหนดให้เหมือนกับรหัสผ่าน 
- ท าการยอมรับข้อตกลง 
- คลิกปุ่ม “ลงชื่อ” 

กรณีลงทะเบียนส าเร็จ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังรูป 

 
รูปที่ ๒-8 : ภาพหน้าจอแสดงการสมัครสมาชิกส าเร็จ  

 
กรณีลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ล็อกอินเข้าใช้งานระบบ ดังรูป 

 
รูปที่ ๒-9 : ภาพหน้าจอส าหรับล็อกอินเข้าใช้งานระบบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 10 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

๒.๒. การลงทะเบียนของผู้ขอรับบริการที่เป็น นิติบุคคล/หน่วยงาน 
๒.๒.๑  ผู้ขอรับบริการ เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chorme หรือ Microsoft Edge  

พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/ แล้วกดปุ่ม Enter เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
2.2.2. ผู้ขอรับบริการเลือก “ประเภทการลงทะเบียน” โดยท าการคลิกเลือกเมนู  

ลงทะเบียนผู้ใช้งานผู้มีสัญชาติไทย 

 
รูปที่ ๒-10 : ภาพหน้าจอการเลือกประเภทผู้ลงทะเบียน 

     
2.2.3. ผู้ขอรับบริการประเภท นิติบุคคล/หน่วยงาน “ยืนยันตัวตน” ด้วยอีเมล 

 
รูปที่ ๒-11 : ภาพหน้าจอการยืนยัน OTP ส าหรับผู้มีสัญชาติไทย ประเภท นิติบุคคล/หน่วยงาน 

1 

คลิกเลือก 

2 

3 

4 

5 

6 

คลิกเลือก 

กรอกอีเมลของหน่วยงาน 

คลิก 

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับในอีเมล 

คลิก 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 11 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
ผู้ขอร้บบริการประเภท นิติบุคคล/หน่วยงาน กรอกข้อมูลเพ่ือ “ยืนยันตัวตน” ดังนี้ 
- ระบปุระเภทผู้ขอรับบริการ เลือกเป็น “นิติบุคคล/หน่วยงาน” 
- ระบอีุเมลของหน่วยงาน เพ่ือใช้ส าหรับส าหรับยืนยันตัวตน 
- คลิกปุ่ม “ขอรหัส OTP”  ระบบท าการส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลที่ระบุ 
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับในอีเมล 
- คลิกปุ่ม “ยืนยัน OTP” 

 

 
รูปที่ ๒-12 : ภาพหน้าจอแสดงการยืนยัน OTP ส าเร็จ  

 

 
รูปที่ ๒-13 : ภาพหน้าจอแสดงการยืนยัน OTP ไมส่ าเร็จ  

  



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 12 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

2.2.4. ผู้ขอรับบริการประเภท นิติบุคคล/หน่วยงาน กรอกข้อมลูการลงทะเบียน 

 
 

รูปที่ ๒-14 : ภาพหน้าจอลงทะเบียนผู้ขอรับบริการผู้มีสัญชาติไทย ประเภท นิติบุคคล/หน่วยงาน 
 

ผู้ขอรับบริการ ประเภท นิติบุคคล/หน่วยงาน กรอกข้อมูล ดังนี้ 
- ระบุเลขนิติบุคคล/เลขทะเบียน 13 หลัก 
- ระบุรหัสสาขา 
- ระบุชื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะระบุตามอีเมลที่ใช้ยืนยันตัวตน ไม่สามารถแก้ไขได้ 
- ระบุรหัสผ่าน รหัสผ่านต้องมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก,ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และ 

ตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 
- ระบุยืนยันรหัสผ่าน ก าหนดให้เหมือนกับรหัสผ่าน 
- ท าการยอมรับข้อตกลง 
- คลิกปุ่ม “ลงชื่อ” 
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8 

9 

10 

11 

12 

กรอกเลขทะเบียน 13 หลัก 

กรอกรหัสสาขา 

ตั้งรหัสผ่าน 

ยืนยันรหสัผ่าน 

คลิกยอมรับข้อตกลง 

คลิก 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 13 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
กรณีลงทะเบียนส าเร็จ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังรูป 

 
รูปที่ ๒-15 : ภาพหน้าจอแสดงการสมัครสมาชิกส าเร็จ  

 
กรณีลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ล็อกอินเข้าใช้งานระบบ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ ๒-16 : ภาพหน้าจอส าหรับล็อกอินเข้าใช้งานระบบ 
 

 
 
 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 14 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

๒.๓. การลงทะเบียนของผู้ขอรับบริการที่เป็น ผู้มีสัญชาติอื่น  
๒.๓.๑ ผู้ขอรับบริการ เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chorme หรือ Microsoft Edge 

 พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/  แลว้กดปุ่ม Enter เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
๒.๓.๒ ผู้ขอรับบริการเลือก “ประเภทการลงทะเบียน” โดยการท าการคลิกเลือกเมนู  

ลงทะเบียนผู้ใช้งานผู้มีสัญชาติอ่ืน 

 
รูปที่ ๒-17 : ภาพหน้าจอการเลือกประเภทผู้ลงทะเบียน 

 
๒.๓.3 ผู้ขอรับบริการ ผู้มีสัญชาติอ่ืน “ยืนยันตัวตน” ด้วยอีเมล 

 

 
รูปที่ ๒-18 : ภาพหน้าจอส าหรับยืนยัน OTP ส าหรับผู้มีสัญชาติอ่ืน 

 

1 

คลิกเลือก 

2 

3 

4 

5 

กรอกอีเมล 

คลิก 

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับในอีเมล 

คลิก 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 15 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตนด้วยอีเมล ดังนี้ 
- ระบุอีเมล เพ่ือใช้ส าหรับส าหรับยืนยันตัวตน 
- คลิกปุ่ม “ขอรหัส OTP”  ระบบท าการส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลที่ระบุ 
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับในอีเมล 
- คลิกปุ่ม “ยืนยัน OTP” 

 

 
รูปที่ ๒-19 : ภาพหน้าจอแสดงการยืนยัน OTP ส าเร็จ  

 

 
รูปที่ ๒-20 : ภาพหน้าจอแสดงการยืนยัน OTP ไมส่ าเร็จ  

 
 
 
 
 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 16 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

๒.๓.4 ผู้ขอรับบริการ ผู้มีสัญชาติอ่ืน กรอกข้อมูลการลงทะเบียน 
 

 
 

รูปที่ ๒-21 : ภาพหน้าจอลงทะเบียนผู้ขอรับบริการผู้มีสัญชาติอ่ืน ชาวต่างชาติ 
 

ในส่วนนี้ท าการระบุข้อมูล ดังนี้ 
- ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง 
- ระบุชื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะระบุตามอีเมลที่ใช้ยืนยันตัวตน ไม่สามารถแก้ไขได้ 
- ระบุรหัสผ่าน รหัสผ่านต้องมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก,ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และ 

ตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 
- ระบุยืนยันรหัสผ่าน ก าหนดให้เหมือนกับรหัสผ่าน 
- ท าการยอมรับข้อตกลง 
- คลิกปุ่ม “ลงชื่อ” 
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กรอกเลขหนังสือเดินทาง 

ตั้งรหัสผ่าน 

ยืนยันรหสัผ่าน 

คลิกยอมรับข้อตกลง 

คลิก 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 17 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
 
กรณีลงทะเบียนส าเร็จ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังรูป 

 
รูปที่ ๒-22 : ภาพหน้าจอแสดงการสมัครสมาชิกส าเร็จ 

 
กรณีลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ล็อกอินเข้าใช้งานระบบ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ ๒-23 : ภาพหน้าจอส าหรับล็อกอินเข้าใช้งานระบบ 
 
 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 18 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

๒.๔. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
เมื่อสมัครเข้าใช้งานระบบส าเร็จ ก่อนที่จะท าธุรกรรมใดๆในระบบ ให้ผู้ขอรับบริการท าการแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันก่อน 
 
2.4.1. ผู้ขอรับบริการ เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chorme หรือ Microsoft Edge 

พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/  แล้วกดปุ่ม Enter ท าการกรอกชื่อผู้ใช้งาน
,รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

2.4.2. ระบบแสดงหน้าจอการท างาน คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” ดังรูป 

 
รูปที่ ๒-24 : ภาพหน้าจอเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” 

 
ระบบแสดงหน้าจอ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ดังรูป 

 

คลิกเลือก 

1 

คลิก 2 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 19 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

รูปที่ ๒-25 : ภาพหน้าจอ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 

ท าการคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ระบบแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูล ดังรูป 

 

3 

แก้ไขข้อมูล 

4 

คลิกยืนยันเมื่อกรอกเสร็จ 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 20 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

รูปที่ ๒-26 : ภาพหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป 

 
รูปที่ ๒-27 : ภาพหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล กรณีนิติบุคคล/หน่วยงาน 

 

3 

แก้ไขข้อมูล 

4 

คลิกยืนยันเมื่อกรอกเสร็จ 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 21 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
 

 

4 

คลิกยืนยันเมื่อกรอกเสร็จ 

3 

แก้ไขข้อมูล 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 22 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

รูปที่ ๒-28 : ภาพหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล กรณีผู้มีสัญชาติอ่ืน 
ท าการปรับปรุงรายละเอียดให้ครบถ้วน และ ท าการคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” กรณีไม่ต้องการ
บันทึก ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก”  

๒.๕. เปลี่ยนรหัสผ่าน 
2.5.1. ผู้ขอรับบริการ เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chorme หรือ Microsoft Edge  

   พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/  แล้วกดปุ่ม Enter ท าการกรอกชื่อ  
   ผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

2.5.2. ระบบแสดงหน้าจอการท างาน คลิกท่ีเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” ดังรูป 

 
รูปที่ ๒-29 : ภาพหน้าจอเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” 

 
ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล ดังรูป 

 

คลิกเลือก 

1 

2 คลิก 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 23 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

รูปที่ ๒-30 : ภาพหน้าจอ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 
ท าการคลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ระบแสดงหน้าจอส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังรูป 

 

 
รูปที่ ๒-31 : ภาพหน้าจอแสดงการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
ในส่วนนี้ท าการระบุข้อมูล ดังนี้ 
- ระบุรหัสผ่านเดิม 
- ระบุรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านต้องมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก,ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 

และ ตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 
- ระบุยืนยันรหัสผ่านใหม่ ก าหนดให้เหมือนกับรหัสผ่านใหม่ 
- คลิกปุ่ม “ยืนยัน” กรณีต้องการยกเลิก การเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 กรอกรหัสผ่านเดิม 

4 

5 

ตั้งรหัสผ่านใหม ่

ยืนยันรหสัผ่านใหม ่

6 คลิก 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 24 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

๒.๖. ลืมรหัสผ่าน 
2.6.1.  ผู้ขอรับบริการ เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chorme หรือ Microsoft Edge 

    พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/  แล้วกดปุม่ Enter 
2.6.2. คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” ดังรูป 

 
 

รูปที่ ๒-32 : ภาพหน้าจอเมนูเข้าใช้งานระบบ 

 
2.6.3. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับล็อกอินเข้าใช้งานระบบ ดังรูป 

 
                                  รปูที่ ๒-33 : ภาพหน้าจอส าหรับใช้งาน กรณีลืมรหัสผ่าน 
 
 
 

 

2 คลิก 

1 คลิก 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 25 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

2.6.4. คลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” ระบบแสดงหน้าจอส าหรับให้ยืนยันตัวตน  
   ท าการกรอกรายละเอียด และ ท าการยืนยันตัวตน ดังรูป 

 
รูปที่ ๒-34 : ภาพหน้าจอแสดงการยืนยันตัวตน 

 
2.6.5. คลิกปุ่ม “ยืนยัน OTP” ระบบแสดงหน้าจอส าหรับตั้งรหัสผ่านใหม่  

   ท าการตั้งรหัสผ่านใหม่ คลิกปุ่ม “ตกลง” ดังรูป 

 
รูปที่ ๒-35 : ภาพหน้าจอแสดงการตั้งรหัสผ่านใหม่ 

 

3 กรอกช่ือผู้ใช้งาน 

4 กรอกอีเมล หรือ 4 หลัก
สุดท้ายของหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ส าหรบั
ยืนยันตัวตน 

5 คลิก 

6 

7 

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
ตามช่องทางที่ระบุ 

คลิก 

8 

9 

ตั้งรหัสผ่านใหม ่

ยืนยันรหสัผ่านใหม ่

10 คลิก 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 26 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๒-36 : ภาพหน้าจอแสดงการกู้คืนรหัสผ่านส าเร็จ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 27 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

๓. ระบบย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 

3.1. ตรวจสอบสถานะเครื่องวิทยุคมนาคม 
3.1.1. ผู้ขอรับบริการ เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chorme หรือ Microsoft Edge  

   พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/  แล้วกดปุ่ม Enter ท าการ 
   กรอกชื่อผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

3.1.2. ท าการคลิกเมนู “ยื่นค าขออนุญาตฯ”  “ตรวจสอบสถานะเครื่องวิทยุคมนาคม” ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-1 : ภาพหน้าจอเมนู “ตรวจสอบสถานะเครื่องวิทยุคมนาคม” 

                       
                       ระบบแสดงหน้าจอส าหรับ ตรวจสอบสถานะเครื่องวิทยุคมนาคม ท าการระบุเงื่อนไขการ
ค้นหา แล้วท าการคลิกปุ่ม “ค้นหา” ตามข้ันตอน ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-2 : ภาพหน้าจอ “ตรวจสอบสถานะเครื่องวิทยุคมนาคม” ส่วนหน้าจอค้นหาข้อมูล 

1 
2 

คลิก 
คลิกเลือก 

1 

2 

กรอกเง่ือนไขส าหรับค้นหา 

คลิก 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 28 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

                        ระบบแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาในตาราง ดังรูป 

 
       รูปที่ ๓-3 : ภาพหน้าจอ “ตรวจสอบสถานะเครื่องวิทยุคมนาคม” ส่วนหน้าจอผลลัพธ์จากการ
ค้นหา 
 
                 สามารถ Export ข้อมูลได้ โดยการคลิกปุ่ม “Excel” ดังรูป 

 
                รูปที่ ๓-4 : ภาพหน้าจอ “ตรวจสอบสถานะเครื่องวิทยุคมนาคม” ส าหรับ Export ไฟล์ Excel 
 

คลิก 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 29 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
                                       รูปที่ ๓-5 : ภาพ ไฟล์ Excel ที่ได้จากการ Export 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 30 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

3.2. ค าขอข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 

 

รูปที่ ๓-6 : ภาพอธิบายขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม  
ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 

 

3.2.1. ผู้ขอรับบริการ เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chorme หรือ Microsoft Edge 
   พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/  แล้วกดปุ่ม Enter ท าการ 
   กรอกชื่อผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

3.2.2. ท าการคลิกเมนู “ยื่นค าขออนุญาตฯ”  “ค าขออนุญาตขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ
หรือโดรน”  “ขอใบขึ้นทะเบียนใหม่ (คท.30)” ดังรูป 

 

คลิก 

คลิกเลือก 

1 

2 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 31 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

รูปที่ ๓-7 : ภาพหน้าจอเมนู “ขอใบขึ้นทะเบียนใหม่ (คท.30)” 
3.2.3. ระบบแสดงหน้าจอยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-8 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนข้อมูลผู้ยื่นค าขอ 

 
ในส่วนของ ส านักงาน กสทช. ภาค/เขต ระบบจะเซตค่าเริ่มต้นเป็น ส านักงาน กสทช. ภาค/
เขต ที่ดูแลรับผิดชอบตพ้ืนที่ตาม ที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือ ตามที่ตั้งส านักงานของผู้ยื่น 
แต่ผู้ยื่นสามารถเปลี่ยนได้ ตามที่ผู้ยื่นสะดวกที่จะไปติดต่อ 

 
 
                                                    ตรวจสอบข้อมูล 

 

 
 รูปที่ ๓-9 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นค าขอ  
     

ตรวจสอบ 1 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 32 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

ในส่วนนี้ ให้ผู้ยื่นค าขอ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ ถ้าไม่เป็นปัจจุบัน 

ให้ท าการคลิกปุ่ม  ดังรูป เพ่ือท าการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนยื่นค าขอฯ 

 
รูปที่ ๓-10 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนค าขออนุญาต    

         
ให้ผู้ยื่นท าการระบุประเภทการได้มาซึ่งเครื่องโดรนมาครอบครองว่าได้มาอย่างไร ซ่ึงแต่ละ
ประเภทก็จะมีรายละเอียดที่ต้องกรอก และ เอกสารที่ต้องแนบแตกต่างกัน 

           

 
รูปที่ ๓-11 : ภาพหน้าจอตัวอย่าง “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนค าขออนุญาต  

กรณีผู้มีสัญชาติไทย 
 

คลิกเลือก 2 

กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน 

3 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 33 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๓-12 : ภาพหน้าจอตัวอย่าง “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนค าขออนุญาต  

กรณีต่างชาติ 
ในส่วนของชาวต่างชาติ จะมีให้ระบุ ว่ามีวีซ่า หรือ ไม่มีวีซ่า  
กรณีมีวีซ่า : ใบรับรองการขึ้นทะเบียนจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่อนุมัติ ถึง วันที่หมดอายุของวีซ่า 
กรณีไม่มีวีซ่า : ใบรับรองการขึ้นทะเบียนจะใช้ได้ตั้งแต่วันที่อนุมัติ ถึง วันที่อนุมัติบวกเพ่ิมไป
อีก 90 วัน 
กรณีผู้มีสัญชาติไทย : อายุของใบรับรองการขึ้นทะเบียนจะตลอดการใช้งานของเครื่องโดรน 

 
กรณีครอบครองโดรนเกิน 30 วัน ณ วันที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน ระบบจะแจ้งเตือนให้ช าระ
ค่าปรับ โดยให้ติดต่อช าระค่าปรับได้ที่ ส านักงาน กสทช. แต่ยังสามารถด าเนินการยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนได้ แต่ละกรณีวันที่เริ่ม ครอบครองโดรนจะเป็น ดังนี้ 

 
กรณีน าเข้าตามใบอนุญาตน าเข้า : วันที่น าเข้า 
กรณีซื้อจากร้านค้า : วันที่ตามใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี 
กรณีน าเข้ามาใช้งานในประเทศเป็นการชั่วคราว : วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย 
กรณีรับโอนจากบุคคลอ่ืน คือ วันที่รับโอน 

 
หมายเหตุ : กรณีครอบครองเครื่องโดรนก่อนวันที่ 23 กันยายน 2563 จะถือว่าวันที่ 23 
กันยายน 2563 เป็นวันที่เริ่มครองครอง 

 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 34 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๓-13 : ภาพหน้าจอ “แสดงการแจ้งเตือน กรณีครอบครองโดรนเกิน 30 วัน  

ณ วันที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน”  
 

                   

 
รูปที่ ๓-14 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนข้อมูลเครื่อง  

กรณีมีข้อมูลในบัญชีเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

การกรอกรายละเอียดของเครื่องโดรน สามารถท าได้ดังนี้ 
1. ท าการกรอก  “หมายเลขประจ าเครื่อง” 

2. ท าการคลิกปุ่ม  กรณีมีข้อมูลในบัญชีเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบจะดึง
รายละเอียดของเครื่องมาให้อัตโนมัติ 

กรอกหมายเลขเครื่อง 1 

2 คลิกค้นหา 

กรอกรายละเอียด
เครื่อง 

4 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 35 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

กรณีหมายเลขประจ าเครื่องมีการลงทะเบียนแล้ว  

 
กรณีต้องการค้นหาด้วย “หมายเลขประจ าเครื่อง” ใหม่ ให้ท าการเคลียร์ “หมายเลข

ประจ าเครื่อง” เดิม และคลิกปุ่ม  ก่อน 
กรณีค้นหาไม่พบข้อมูล ระบบก็จะแสดงข้อความแจ้งเตือน และระบบจะเปิดให้กรอก
รายละเอียดของเครื่องโดรนเองได้ 
 

 
รูปที่ ๓-15 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนข้อมูลเครื่อง  

กรณีไม่มีข้อมูลในบัญชีเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

กรณีรับโอนจากบุคคลอ่ืน เสมอ คือ เจ้าของเครื่องต้องท าการยกเลิกใบรับรองการข้ึนทะเบียน
ผ่านระบบก่อน ผู้รับโอน หรือ ผู้ซื้อจึงจะน าเครื่องมาขึ้นทะเบียนใหม่ได้ โดยเลือกการ
ครอบครองเป็น “รับโอนจากบุคคลอื่น” และเมื่อท าการระบุหมายเลขเครื่อง แล้วคลิกปุ่ม “” 
ระบบจะแสดงรายละเอียดของเครื่องที่รับโอนมาให้โดยอัตโนมัติ ดังรูป 
 

 

กรอกหมายเลขเครื่อง 1 

2 คลิกค้นหา 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 36 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๓-16 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนค าขออนุญาต และ ข้อมูล

เครื่องวิทยุคมนาคม กรณีรับโอนจากบุคคลอื่น 
 
 
 

การระบุวัตถุประสงค ์

 
รูปที่ ๓-17 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนวัตถุประสงค์ 

 
ส่วนนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้อากาศยาน สามารถคลิกเลือกได้มากกว่า 1 กรณีระบุ
เป็นอื่นๆ ระบบจะให้ระบุรายละเอียดด้วย 

 

 
รูปที่ ๓-18 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนน าส่งเอกสาร 

 

แนบไฟล ์

ระบุวัตถุประสงค ์5 

6 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 37 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

ในส่วนนี้ให้ผู้ยื่นท าการแนบเอกสาร โดยคลิกปุ่ม “น าส่งเอกสาร” ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกเอกสาร ให้ท าการเลือก และ คลิกปุ่ม “Open” ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-19 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)” ส่วนเลือกเอกสาร 

 
รายการเอกสารที่มี * เป็นเอกสารที่จ าเป็นต้องแนบในการยื่นค าขอ ในที่นี้สามารถคลิกดู
ตัวอย่างเอกสารที่ต้องแนบได้ที่ลิงค์ “ตัวอย่าง” ท้ายชื่อรายการเอกสาร 

 

 
รูปที่ ๓-20 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)”  

 
 
 
 

คลิก 

เลือกคลิกปุม่ 

คลิกเลือก 1 

คลิก 2 

8 

7 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 38 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

         ส่วนยอมรับข้อตกลง และ น าส่งข้อมูล ส่วนนี้จะเป็นส่วนท้ายสุดของการยื่นค าขอฯ  
1. คลิก ยอมรับ ข้อตกลง ก่อนท าการคลิกปุ่ม “น าส่งข้อมูล” กรณีไม่ต้องการ น าส่งข้อมูล 

ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก”  
2. คลิกปุ่ม “น าส่งข้อมูล” กรณีไม่ต้องการน าส่งข้อมูลคลิกปุ่ม “ยกเลิก” 
 
ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-21 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)”  

ขั้นตอน “อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร” รอเจ้าหน้าที่ กสทช. ตรวจสอบข้อมูล 
 

ส่วนนี้กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดึงรายการค าขอฯนี้ไปตรวจสอบ ผู้ยื่นยังคงแก้ไขข้อมูลได้โดย
คลิกปุ่ม “แก้ไข” หรือ ท าการยกเลิกได้โดยคลิกปุ่ม “ยกเลิก” แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ดึงรายการค า
ขอฯนี้ไปตรวจสอบแล้ว ผู้ยื่นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล หรือ ยกเลิก ได้      

 
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วมีการแจ้งให้ผู้ยื่นแก้ไขข้อมูล หรือ น าส่งเอกสารใหม่ 
ระบบจะท าการแจ้งผลการตรวจสอบว่า “ไม่ผ่าน” ผ่านทางอีเมลที่ระบุในส่วนของข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ยื่น ดังรูป  



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 39 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๓-22 : ภาพตัวอย่างอีเมล “แจ้งค าขอขึ้นทะเบียน ไม่ผ่านในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร” 

และผู้ยื่นสามารถตรวจสอบรายการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบต้องแก้ไขได้โดยเข้าไปที่เมนู 
“ติดตามสถานะค าขอ” โดย ท าการคลิกเมนู “ยื่นค าขออนุญาตฯ”  “ติดตามสถานะค า
ขอ” ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-23 : ภาพหน้าจอเมนู “ติดตามสถานะค าขอ” 

  

คลิก 

คลิกเลือก 

1 

2 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 40 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-24 : ภาพหน้าจอ “ติดตามสถานะค าขอ” แสดงรายละเอียดรอแก้ไขข้อมูล 

 

 
รูปที่ ๓-25 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)”  

แสดงสถานะแก้ไขค าขอขึ้นทะเบียน 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 41 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๓-26 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดรน (คท.30)”  

แสดงส่วนของเอกสารที่ต้องแนบใหม่ หรือ ต้องแนบเพ่ิมเติม 
 

กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผลการตรวจสอบว่า “ผ่าน” ระบบจะท าการแจ้งผู้ยื่นผ่าน
ทางอีเมลที่ระบุในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่น ดังรูป  

 

 
รูปที่ ๓-27 : ภาพตัวอย่างอีเมล “แจ้งค าขอขึ้นทะเบียน ผ่านในขั้นตอนการตรวจสอบ

เอกสาร” 
 

และผู้ยื่นสามารถตรวจสอบรายการที่ผ่านการตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่เมนู “ติดตามสถานะค า
ขอ” โดย ท าการคลิกเมนู “ยื่นค าขออนุญาตฯ”  “ติดตามสถานะค าขอ” ดังรูป 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 42 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 

 
รูปที่ ๓-28 : ภาพหน้าจอเมนู “ติดตามสถานะค าขอ” 

 
 
 
 
 
ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 

 
รูปที่ ๓-29 : ภาพหน้าจอ “ติดตามสถานะค าขอ” แสดงรายละเอียดตรวจสอบเอกสารผ่าน 

 

คลิก 

คลิกเลือก 

1 

2 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 43 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 

 
รูปที่ ๓-30 : ภาพหน้าจอยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่ (คท.30) เอกสารผ่าน/ส าเร็จ 

 

 

  

คลิกดูเอกสาร 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 44 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

ตัวอย่างใบค าขอขึ้นทะเบียน 

 
รูปที่ ๓-31 : ภาพตัวอย่างใบค าขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม 

ส าหรับอากาศยานไม่มีนักบิน ส่วนที่ 1 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 45 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
       รูปที่ ๓-32 : ภาพตัวอย่างใบค าขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม 

ส าหรับอากาศยานไม่มีนักบิน ส่วนที่ 2 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 46 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๓-33 : ภาพตัวอย่างใบค าขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม 

ส าหรับอากาศยานไม่มีนักบิน ส่วนที่ ๓ 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 47 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
            รูปที่ ๓-34 : ภาพตัวอย่างใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) 

 

ในส่วนนี้ให้ผู้ยื่นท าการช าระค่าธรรมเนียมค่าพิจารณาค าขอ ผ่านทางช่องทางที่ กสทช. 
ก าหนด 
เมื่อขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงหน้าจอการท างาน ดังรูป 
 

 
รูปที่ ๓-35 : ภาพหน้าจอ “ติดตามสถานะค าขอ” แสดงรายละเอียดเมื่อช าระค่าพิจารณาค าขอส าเร็จ 

ตรวจสอบช่ือ 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 48 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติค าขอฯ และผลการพิจารณาเป็น “อนุมัติ” ระบบจะท าการแจ้ง
ผู้ยื่นผ่านทางอีเมลที่ระบุในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่น ดังรูป 

 

 
รูปที่ ๓-36 : ภาพตัวอย่างอีเมล “แจ้งค าขอขึ้นทะเบียน ผ่านในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ” 

 
และผู้ยื่นสามารถตรวจสอบรายการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติได้โดยเข้าไปที่เมนู “ติดตาม
สถานะค าขอ” โดย ท าการคลิกเมนู “ยื่นค าขออนุญาตฯ”  “ติดตามสถานะค าขอ” ดังรูป 
 

 
รูปที่ ๓-37 : ภาพหน้าจอเมนู “ติดตามสถานะค าขอ” 

 
 
 
 

 

คลิก 

คลิกเลือก 

1 

2 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 49 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-38 : ภาพหน้าจอ “ติดตามสถานะค าขอ” แสดงรายละเอียดอนุมัติพิมพ์ใบอนุญาต 

 

 
รูปที่ ๓-39 : ภาพหน้าจอยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่ (คท.30) ค าขอผ่านการพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกดูเอกสาร 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 50 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 

ตัวอย่างใบรับรองการข้ึนทะเบียน 

 
รูปที่ ๓-40 : ภาพตัวอย่างใบรับรองการขึ้นทะเบียน 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 51 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 

กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติค าขอฯ และผลการพิจารณาเป็น “ไม่อนุมัติ” ระบบจะท าการ
แจ้งผู้ยื่นผ่านทางอีเมลที่ระบุในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่น ดังรูป  

 

 
รูปที่ ๓-41 : ภาพตัวอย่างอีเมล “แจ้งค าขอขึ้นทะเบียน ไม่ผ่านในขั้นตอนพิจารณา

อนุมัติ”  
 

และผู้ยื่นสามารถตรวจสอบรายการที่ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติได้โดยเข้าไปที่เมนู “ติดตาม
สถานะค าขอ” โดย ท าการคลิกเมนู “ยื่นค าขออนุญาตฯ”  “ติดตามสถานะค าขอ” ดังรูป 
 

 
รูปที่ ๓-42 : ภาพหน้าจอเมนู “ติดตามสถานะค าขอ” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 

คลิก 

คลิกเลือก 

1 

2 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 52 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๓-43 : ภาพหน้าจอ “ติดตามสถานะค าขอ” แสดงรายละเอียดไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ 

 

 
รูปที่ ๓-44 : ภาพหน้าจอยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่ (คท.30) ค าขอไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ 

 
 

 

 

 

 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 53 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 

3.3. ค าขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 
3.3.1. ผู้ขอรับบริการ พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/   

แล้วกดปุ่ม Enter ท าการกรอกชื่อผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้
งานระบบ 

3.3.2. ท าการคลิกเมนู “ยื่นค าขออนุญาตฯ”  “ค าขออนุญาตขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ
หรือโดรน”  “ขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-45 : ภาพหน้าจอเมนู “ขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” 

 
3.3.3. ระบบแสดงหน้าจอค าขอยกเลิกการข้ึนทะเบียนโดรน ดังรูป 

 

 
            รูปที่ ๓-46 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนแสดงสถานะค าขอ 

คลิก 

คลิกเลือก 

1 

2 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 54 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
 

 

 
           รูปที่ ๓-47 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนข้อมูลผู้ยื่นค าขอ 

 

 
รูปที่ ๓-48 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนรายละเอียดการขอยกเลิก 

 
ในส่วนนี้ให้ท าการคลิกเลือกใบรับรองการขึ้นทะเบียนโดรนที่ต้องการยกเลิก ระบบจะแสดง
รายละเอียดของใบรับรองการขึ้นทะเบียนโดรนที่ต้องการยกเลิกมาให้ ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-49 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนรายละเอียดการขอยกเลิก (ต่อ) 

 
ต่อไปท าการระบุเหตุผลที่ยกเลิก ซึ่งเหตุผลแต่ละอย่างจะมีรายละเอียดที่ต้องระบุ และ 
เอกสารที่ต้องน าส่งแตกต่างกันไป ดังรูป 

รายการเลขใบรับรองการขึ้นทะเบยีนของผู้ยื่น 

คลิกเลือก 1 

คลิกค้นหา 2 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 55 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๓-50 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนเหตุผลที่ยกเลิก 

กรณีระบุเป็น เครื่องวิทยุช ารุดไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

 
รูปที่ ๓-51 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนเหตุผลที่ยกเลิก 

กรณีระบุเป็น เครื่องวิทยุสูญหาย 
        

 
รูปที่ ๓-52 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนเหตุผลที่ยกเลิก 

กรณีระบุเป็น โอนเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
รูปที่ ๓-53 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนเหตุผลที่ยกเลิก 

กรณีระบุเป็น จ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

 
รูปที่ ๓-54 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนการน าส่งเอกสาร 

 
ในส่วนนี้ให้ผู้ยื่นท าการแนบเอกสาร โดยคลิกปุ่ม “น าส่งเอกสาร” ระบบจะแสดงหน้าจอให้
เลือกเอกสาร ให้ท าการเลือก และ คลิกปุ่ม “Open” ดังรูป 

ระบุเหตุผล 

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

แนบไฟล ์

3 

4 

5 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 56 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๓-55 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” ส่วนเลือกเอกสาร 

 
รายการเอกสารที่มี * เป็นเอกสารที่จ าเป็นต้องแนบในการยื่นค าขอ ในที่นี้สามารถคลิกดู
ตัวอย่างเอกสารที่ต้องแนบได้ที่ลิงค์ “ตัวอย่าง” ท้ายชื่อรายการเอกสาร 

 

 
รูปที่ ๓-56 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)” 

ส่วนยอมรับข้อตกลง และ น าส่งข้อมูล 
 
 
 
 

คลิกเลือก 1 

คลิก 2 

คลิก 

เลือกคลิกปุม่ 
 

7 

6 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 57 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

ส่วนนี้จะเป็นส่วนท้ายสุดของการยื่นค าขอฯ ให้ผู้ยื่นท าการคลิกยอมรับข้อตกลง ก่อนท าการ
คลิกปุ่ม “น าส่งข้อมูล” กรณีไม่ต้องการน าส่งข้อมูลให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก”  
เมื่อคลิกปุ่ม “น าส่งข้อมูล” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-57 : ภาพหน้าจอ “ยื่นค าขอยกเลิกใบขึ้นทะเบียน (คท.31)”  

แสดงการขอยกเลิกเสร็จสมบูรณ์ 
 

ตัวอย่างใบค าขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน 

 
รูปที่ ๓-58 : ภาพตัวอย่างใบค าขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนโดรน 

คลิก 
ดูเอกสาร 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 58 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

ตัวอย่างใบรับรองการข้ึนทะเบียนที่ถูกยกเลิกแล้ว 
 

 
 

รูปที่ ๓-59 : ภาพตัวอย่างใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม 

ส าหรับอากาศยานไม่มีนักบิน ที่ยกเลิกแล้ว 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 59 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

หมายเหตุ : กรณีเจ้าของเครื่องโดรนท าการโอนเครื่อง หรือ จ าหน่ายเครื่องให้กับบุคคลอื่น 
เจ้าของเครื่องต้องท าการยกเลิกใบรับรองการข้ึนทะเบียนผ่านระบบก่อน ผู้รับโอน หรือ ผู้
ซื้อจึงจะน าเครื่องไปขึ้นทะเบียนใหม่ได้ โดยเลือกการครอบครองเป็น “รับโอนจากบุคคล
อ่ืน” และเมื่อท าการระบุหมายเลขเครื่องระบบจะแสดงรายละเอียดของเครื่องที่รับโอนมา
ให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้รับโอนต้องเก็บหลักฐานการรับโอน หรือ หลักฐานการซื้อ ไว้เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 60 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

3.4. ติดตามสถานะค าขอ 
 

 

รูปที่ ๓-60 : ภาพอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบค าขอฯ 

 

3.4.1. ผู้ขอรับบริการ พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/   
แล้วกดปุ่ม Enter ท าการกรอกชื่อผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้
งานระบบ 

3.4.2. ท าการคลิกเมนู “ยื่นค าขออนุญาตฯ”  “ติดตามสถานะค าขอ” ดังรูป 
 

 

คลิก 

คลิกเลือก 

1 

2 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 61 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

รูปที่ ๓-61 : ภาพหน้าจอเมนู “ติดตามสถานะค าขอ” 
ระบบแสดงหน้าจอติดตามสถานะค าขอ ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-62 : ภาพหน้าจอ “ติดตามสถานะค าขอ” 

 
ในส่วนนี้สามารถค้นหารายการค าขอฯที่ต้องการตรวจสอบได้ โดย 
1. ระบุ เงื่อนไขการค้นหา  
2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายการค าขอฯตามเงื่อนไขท่ีค้นหา 
3. กรณีต้องการดูรายละเอียดให้ท าการคลิกท่ี ลิงค์ “เลขที่ค าขอ”  
    ระบบแสดงรายละเอียดของค าขอ ดังรูป 

 
รูปที่ ๓-63 : ภาพหน้าจอ “ติดตามสถานะค าขอ” แสดงรายละเอียดค าขอ 

 

1 

2 

กรอกเง่ือนไขส าหรับค้นหา 

คลิก 

3 คลิกลิงค์ดรูายละเอยีด 

คลิก 
ดูเอกสาร 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 62 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

๔. ระบบส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม 

4.1. บันทึกข้อมูลการจ าหน่ายเครื่องวิทุยาคมนาคม 
 

 
 

รูปที่ ๔-1 : ภาพอธิบายขั้นตอนการบันทึกการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

4.1.1. ผู้ขอรับบริการ พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/   
แล้วกดปุ่ม Enter ท าการกรอกชื่อผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้
งานระบบ 

4.1.2. กรณีผู้ขอรับบริการ มีข้อมูล “ใบอนุญาตค้า” ในระบบ ระบบจะแสดงเมนู “ส ารองจ าหน่าย   
เครื่องวิทยุคมนาคม”  
กรณีผู้ขอรับบริการมีใบอนุญาตค้า แต่ระบบไม่แสดงเมนู “ส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุ
คมนาคม” ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ 

4.1.3. ท าการคลิกเมนู “ส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม”  “บันทึกข้อมูลการจ าหน่าย
เครื่องวิทยุคมนาคม” ดังรูป 
 

http://anyregis.nbtc.go.th/


 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 63 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๔-2 : ภาพหน้าจอเมนู “บันทึกข้อมูลการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” 

 
4.1.4. ระบบแสดงหน้าจอ “ประวัติการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม”  ดังรูป 

 
รูปที่ ๔-3 : ภาพหน้าจอ “ประวัติการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” 

 
4.1.4.1. กรณีต้องการค้นหาข้อมูล 

ในหน้าจอนี้ ผู้ขอรับบริการสามารถค้นหาประวัติการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมได้ 
โดยระบุเงื่อนไขการค้นหาที่ ส่วนค้นหาข้อมูล ท าการระบุเงื่อนไขการค้นหา แล้วท า
การคลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายการตามเงื่อนไขการค้นหา เมื่อต้องการดู
รายละเอียดการบันทึกการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม รายการที่ต้องการ ให้ท าการ
เลือกรายการที่ต้องการ แล้วท าการคลิกที่ลิงค ์“เลขทีคุ่มจ าหน่าย” (ตัวหนังสือสีฟ้า) 
ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมตาม เลขที่คุม
จ าหน่ายที่เลือก ดังรูป 

 

คลิก 

คลิกเลือก 

1 

2 

1 

2 

กรอกเง่ือนไขส าหรับค้นหา 

คลิก 

3 คลิกลิงค์ดรูายละเอยีด 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 64 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 

 

 

 
                             รูปที่ ๔-4 : ภาพหน้าจอ “รายละเอียดการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” 
 
 
 
 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 65 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
4.1.4.2. กรณีต้องการเพิ่มข้อมูล 

    จากหน้าค้นหาข้อมูล คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการจ าหน่าย” ดังรูป 
 

 
               รูปที่ ๔-5 : ภาพหน้าจอ “ประวัติการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” แสดงปุ่ม ส าหรับเพ่ิม

รายการจ าหน่าย 
 

ระบบแสดงหน้าจอส าหรับ เพ่ิมรายการจ าหน่าย ดังรูป 

    
               รูปที่ ๔-6 : ภาพหน้าจอ “บันทึกข้อมูลจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” ส่วนรายละเอียดผู้ค้า 

 
ในส่วนนี้ระบบจะท าการดึงข้อมูลของผู้ค้า มาให้อัตโนมัติ โดยระบจะท าการ
ตรวจสอบว่า ใบอนุญาตค้าหมดอายุ หรือไม่ ถ้าหมดอายุ ระบบจะท าการแจ้ง
เตือน ให้ต่อใบอนุญาตค้าก่อน จึงจะท าการบันทึกรายการจ าหน่ายเครื่องวิทยุ
คมนาคมในระบบได้ ดังรูป 

1 คลิก 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 66 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
 

          รูปที่ ๔-7 : ภาพหน้าจอ “บันทึกข้อมูลจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” แสดงข้อความแจ้ง
เตือนกรณีใบอนุญาตผู้ค้าของผู้ค้า หมดอายุ 

 

                      
              รูปที่ ๔-8 : ภาพหน้าจอ “บันทึกข้อมูลจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” ส่วนรายละเอียดผู้ซื้อ 

                              
ในส่วนนี้ท าการเลือกว่าประเภทผู้ซื้อเป็นประเภทใด และท าการระบุรายละเอียดของ
ผู้ซื้อนั้นๆ กรณีผู้ซื้อเป็น “ผู้ค้า” ถ้า ณ ตอนที่บันทึกข้อมูลการจ าหน่ายเครื่องวิทยุ
คมนาคมใบอนุญาตค้าของผู้ซื้อที่เป็นผู้ค้าหมดอายุ ผู้จ าหน่ายไม่สามารถบันทึก
รายการจ าหน่ายได้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนให้ต่ออายใุบอนุญาตค้าก่อน ผู้
จ าหน่ายต้องท าการแจ้งให้ผู้ซื้อที่เป็นผู้ค้าท าการต่ออายุใบอนุญาตค้าก่อน ดังรูป 

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 3 2 คลิกเลือกประเภทผู้ซื้อ 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 

 

ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบการยื่นค าขออนุญาต/ข้ึนทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอเิล็กทรอนิกส์ หน้าที่ 67 
ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๔-9 : ภาพหน้าจอ “บันทึกข้อมูลจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณี

ใบอนุญาตค้าของผู้ซื้อที่เป็นผู้ค้า หมดอายุ 
 

 
                   รูปที่ ๔-10 : ภาพหน้าจอ “บันทึกข้อมูลจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม”  

ส่วนรายละเอียดการจ าหน่าย  
 
ส่วนนี้เป็นส่วนให้ระบุ เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน , วันที่ใบเสร็จรบัเงิน และ แสดงรายการ 
ส าหรับค้นหารายการเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งเบื้องต้นระบบจะแสดงรายการเครื่องที่
ผู้ค้าที่ท ารายการบันทึกตัดจ าหน่ายถือครองอยู่มาให้ 1,000 รายการแรกที่มีสถานะ
ส ารองจ าหน่าย ผู้ค้าสามารถค้นหารายการเครื่องที่ต้องการโดยระบุ หมายเลขเครื่อง 
, ยีห้อ หรือ แบบ/รุ่น ของเครื่องในช่อง   กรณี
ค้นหาใน 1,000 รายการแรกไม่พบ ให้ท าการระบุ หมายเลขเครื่อง , ยีห้อ หรือ 
แบบ/รุ่น ของเครื่องในช่อง  และ ท าการคลิก

กรอกข้อมูลใบเสร็จ 4 

ค้นหาข้อมูล 5 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 
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ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

ปุ่ม  ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ กรณียังไม่
พบข้อมูลอีกให้ท าการติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. เพ่ือแจ้งปัญหาการใช้งาน
ระบบ 
กรณีต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลเครื่อง 1,000 รายการแรกดังเดิม ให้ท าการ

เคลียร์ข่อง   และ ท าการคลิกปุ่ม  
 
ภายหลังจากค้นหารายการเครื่องได้แล้ว ท าการเลือกรายการเครื่องที่ต้องการ และ 
คลิกปุ่ม “รายการที่เลือก” ตามล าดับ ดังรูป 
 

 
                 รูปที่ ๔-11 : ภาพหน้าจอ “บันทึกข้อมูลจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” ส่วนรายละเอียดการ

จ าหน่าย  
เลือกรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ส าหรับจ าหน่าย 

 

หมายเหตุ : ปุ่ม  มีไว้ส าหรับกรณีที่เลือกรายการเครื่องไว้หลายหน้า
และต้องการจัดเรียงให้อยู่หน้าเดียวกันให้คลิกที่ปุ่มนี้ 

 
                             เมื่อท าการคลิกปุ่ม “รายการที่เลือกแล้ว” ข้อมูลรายการเครื่องที่เลือกจะไปแสดงที่

ตาราง “รายการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” ตารางด้านล่าง ดังรูป 

เลือกรายการเครื่องที่ต้องการจ าหน่าย 6 

7 คลิก 
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ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
รูปที่ ๔-12 : ภาพหน้าจอ “บันทึกข้อมูลจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” ส่วนรายละเอียดการจ าหน่าย  

แสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่เลือก ส าหรับการจ าหน่าย 
 

กรณีต้องการลบรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่เลือกมา สามารถท าได้ดังนี้ 
1. คลิก เลือกรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ต้องการลบ  

2. คลิกปุ่ม  ตามข้ันตอน ตามรูปด้านบน 
 

 
 

รูปที่ ๔-13 : ภาพหน้าจอ “บันทึกข้อมูลจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม” ส่วนน าส่งเอกสาร 
 

กรณีระบบให้แนบเอกสาร ถ้าหลังชื่อเอกสารมี * ให้ผู้ค้าท าการ คลิกปุ่ม “น าส่ง
เอกสาร” และท าการแนบเอกสาร เพื่อน าส่งเอกสารเข้าระบบ 

 
                            และ ท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ท าการบันทึกไว้  
                            กรณตี้องการบันทึก โดยท่ียังไม่ส่งข้อมูล ให้ท าการคลิกปุ่ม “บันทึกแบบร่าง” (กรณี

นี้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอด จนกว่าจะคลิกปุ่ม “น าส่งข้อมูล”) 
                            กรณตี้องการน าส่งข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “น าส่งข้อมูล” (กรณีนี้จะไม่สามารถแก้ไข

ข้อมูลได้อีก) 
                           กรณีไม่ต้องการบันทึกข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก”                     

เลือกรายการเครื่องที่ต้องการลบ 1 

2 คลิก 

แนบไฟล ์ 8 

9 เลือกคลิกปุม่ 
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              กสทช. กสทช. 
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ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

4.1.4.3. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล 
    จากหน้าค้นหาข้อมูล ท าการค้นหารายการที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกลิงค์ “เลขที่คุม 

จ าหน่าย” ดังรูป 
 

 
รูปที่ ๔-14 : ภาพหน้าจอ “ประวัติการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม”  

แสดงลิงค์ ส าหรับแก้ไขรายการจ าหน่าย 
 

                                 ท าการคลิกลิงค์ ระบบแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูล ดังรูป 

 
                 รูปที่ ๔-15 : ภาพหน้าจอ “บันทึกการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม”  

                   ส าหรับแก้ไขรายการจ าหน่าย 
 
 

ค้นหาข้อมูล 1 

คลิกลิงค์รายการทีต่้องการแก้ไข 2 

แก้ไขข้อมูล 3 



 
เอกสารคูม่ือการใช้งานระบบ Any Registration 

   
              กสทช. กสทช. 
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ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

                                 ท าการแก้ไขข้อมูล โดยการท างานจะเหมือนกับ กรณีเพ่ิมข้อมูลการจ าหน่าย 
                                 กรณีน าส่งข้อมูลแล้วสามารถ Export รายการเครื่องที่น าส่งมาตรวจสอบเป็นไฟล์        

Excel ได ้โดยคลิกปุ่ม “Excel” ดังรูป 
 

 
                  รูปที่ ๔-16 : ภาพหน้าจอ “บันทึกการจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม”  

ส าหรับ Export ไฟล์ Excel 
 

 
              รูปที่ ๔-17 : ภาพ ไฟล์ Excel ที่ได้จากการ Export 

 
 

คลิก 
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              กสทช. กสทช. 
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ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

4.2. รายงานสถานะส ารองจ าหน่าย 

 

             รูปที่ ๔-18 : ภาพขั้นตอนการตรวจสอบรายงานสถานะส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

4.2.1. ผู้ขอรับบริการ พิมพ์ URL : http://anyregis.nbtc.go.th/   
แล้วกดปุ่ม Enter ท าการกรอกชื่อผู้ใช้งาน,รหัสผ่าน และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพ่ือเข้าใช้
งานระบบ 

4.2.2. กรณีผู้ขอรับบริการ มีข้อมูล “ใบอนุญาตค้า” ในระบบ ระบบจะแสดงเมนู “ส ารองจ าหน่าย   
เครื่องวิทยุคมนาคม”  
กรณีผู้ขอรับบริการมีใบอนุญาตค้า แต่ระบบไม่แสดงเมนู “ส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุ
คมนาคม” ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ 

4.2.3. ท าการคลิกเมนู “ส ารองจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม”  “รายงานสถานะส ารอง
จ าหน่าย” ดังรูป 
 

http://anyregis.nbtc.go.th/
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ช่ือเอกสาร: เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ Any Registration 

 

 
        รูปที่ ๔-19 : ภาพหน้าจอเมนู “รายงานสถานะส ารองจ าหน่าย” 

 
4.2.4. ระบบแสดงหน้าจอ “รายงานสถานะส ารองจ าหน่าย”  ดังรูป 

 
รูปที่ ๔-20 : ภาพหน้าจอ “รายงานสถานะส ารองจ าหน่าย” 

 
                    ท าการระบุเงื่อนไขส าหรับการค้นหา และ ท าการคลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดง

ผลลัพธ์จากการค้นหาในตาราง ดังรูป 

คลิก 

คลิกเลือก 

1 

2 

1 

2 

กรอกเง่ือนไขส าหรับค้นหา 

คลิก 
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             รูปที่ ๔-21 : ภาพหน้าจอ “รายงานสถานะส ารองจ าหน่าย”  

           สว่นหน้าจอขณะรอข้อมูลจากการค้นหา 
 

     

 
          รูปที่ ๔-22 : ภาพหน้าจอ “รายงานสถานะส ารองจ าหน่าย”  

ส่วนหน้าจอผลลัพธ์จากการค้นหา  
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สามารถ Export ข้อมูลได้ โดยการคลิกปุ่ม “Excel” ดังรูป 

 

 
                รูปที่ ๔-23 : ภาพหน้าจอ “รายงานสถานะส ารองจ าหน่าย” ส าหรับ Export ไฟล์ Excel 

 

 
              รูปที่ ๔-24 : ภาพ ไฟล์ Excel ที่ได้จากการ Export 
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