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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมได้ทราบถึงวิธีการ เอกสารหลักฐาน ข้อมูลที่จําเป็น
ต้อ งใช้ ในการขอรับ และออกใบอนุ ญ าต ขอบเขตการอนุ ญ าต รวมถึ ง เงื่ อนไขอื่ น ที่ จํ าเป็น สํ าหรั บ
การขอรับใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ประกอบกับมาตรา ๖ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ย วกั บการจํากัด สิท ธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๔๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบั ญ ญัติ แ ห่ งกฎหมาย คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทัศ น์ และกิจ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ย วกับการนําเข้าซึ่งเครื่องวิท ยุคมนาคมไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการนําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการนําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม
เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
(๓) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการนําเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม
เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๔) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยเอกชนนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้ในกิจการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๗
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ข้อ ๔ บรรดาประกาศ ระเบีย บ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่น ใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
“สํารองจําหน่าย” หมายความว่า การที่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม มีเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประเภทไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย ยกเว้นเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๖ การนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) การนําเข้าเพื่อสํารองจําหน่าย
(๒) การนําเข้าเพื่อส่งมอบ
(๓) การนําเข้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการประกวดราคา หรือนํามาสาธิต
(๔) การนําเข้าเพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
(๕) การนําเข้าเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม
(๖) การนํ า เข้ า ในลั ก ษณะอื่ น ใดนอกเหนื อ จาก (๑) - (๕) ซึ่ ง คณะกรรมการเห็ น ชอบ
ให้สามารถนําเข้าได้
ข้อ ๗ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๖ (๑) (๒) และ
(๕) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมก่อนยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุ
คมนาคม
ข้อ ๘ เครื่อ งวิท ยุค มนาคมที่จ ะนํา เข้าตามวั ต ถุป ระสงค์ใ นข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๔)
ต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่มีตราอักษร รุ่น/แบบ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมจากสํานักงาน
หมวด ๒
การยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๙ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ยื่นแบบคําขอที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและแนบ
เอกสารหลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการอนุ ญ าต ต่ อ คณะกรรมการ ณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗
ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
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ข้อ ๑๐ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้นําเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ภายหลังจากผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ เรียบร้อยแล้ว
หมวด ๓
การนําเข้าเพื่อสํารองจําหน่าย
ข้อ ๑๒ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการสํารองจําหน่าย จะต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
(ก) สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัต รอื่น ที่ก ฎหมายบัญ ญั ติให้ใช้แ ทน
บัตรประจําตัวประชาชนได้ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือกรณีเป็นร้านค้า)
(ข) สําเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
(ค) สํา เนาหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิ ติ บุค คล ที่มี วัต ถุป ระสงค์ ที่เ กี่ย วข้ องกั บ
การนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนได้รับรอง
และออกให้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาสามเดือนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม เช่น เอกสารชี้แจง
รายการสินค้า (Catalog) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) เป็นต้น
(๓) ใบกํากับสินค้านําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม (Proforma Invoice) หรือใบสั่งซื้อเครื่องวิทยุ
คมนาคม
(๔) เอกสารอื่ น ใดที่ จํ า เป็ น แก่ ก ารพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตตามที่พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ข อง
สํานักงานเห็นสมควร (ถ้ามี)
ข้อ ๑๓ เมื่อดําเนินการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมภายหลังจากได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่อง
วิท ยุ ค มนาคมแล้ ว ให้ป ฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่เ กี่ย วข้อ งกับ การค้า เครื่ องวิท ยุ คมนาคม
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยเคร่งครัด
หมวด ๔
การนําเข้าเพื่อส่งมอบ
ข้อ ๑๔ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิท ยุคมนาคมเพื่อส่งมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดก่อนวันส่งของครบกําหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ ๑๒ และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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(๑) หนังสือรับรองของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่สั่งซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
(๒) สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาใบสั่งซื้อของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยต้องแสดง
รายละเอียดและจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน
(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิมหรือขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่สั่งซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๕ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อจําหน่ายให้เอกชนเฉพาะราย จะต้อง
ยื่น คําขอรับใบอนุญ าตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ ๑๒ และแนบเอกสาร
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของผู้สั่งซื้อ
หมวด ๕
การนําเข้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการประกวดราคา หรือนํามาสาธิต
ข้อ ๑๖ ผู้ที่ ประสงค์ จะนํา เข้ าเครื่ องวิท ยุค มนาคมเพื่อ เป็ น ตั ว อย่า งในการประกวดราคา
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือนํามาสาธิต จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ก่อนวันประกวดราคาหรือสาธิตไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ ๑๒ และแนบเอกสาร
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดการประกวดราคาหรือการสาธิต
(๒) สํา เนาสั ญ ญาซื้ อขาย หรือ สํ าเนาใบสั่ งซื้ อ ของส่ ว นราชการหรื อรั ฐ วิส าหกิจ ที่ จัด การ
ประกวดราคาหรือการสาธิต โดยต้องแสดงรายละเอียดและจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน
(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิมหรือขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่สั่งซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๗ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้ าเครื่อ งวิท ยุค มนาคมตามข้ อ ๑๖ จะต้องแจ้ งกําหนดเวลา
การนําเครื่องวิทยุคมนาคมออกนอกราชอาณาจักรไทยให้คณะกรรมการทราบ และเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาที่จะนําออก จะต้องดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําออกเครื่องวิทยุคมนาคม และนํา
เครื่องวิทยุคมนาคมออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ชักช้า
หมวด ๖
การนําเข้าเพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๑๘ ในการยื่นคําขออนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่ร่วมให้บริการ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องทําหนังสือ ซึ่งมีข้อความแสดงว่า
ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมได้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
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(๑) รับรองให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับการนําเข้าในแต่ละครั้ง
(๒) รับรองให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยมีกําหนดระยะเวลา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใช้
หนังสือนี้ เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณานําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมไปจนกว่าถึงระยะเวลาที่กําหนด
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีหนังสือแจ้งยกเลิก
ข้อ ๑๙ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้ าเครื่องวิ ท ยุค มนาคมสําหรับสถานีแ ม่ข่า ย (Base Station)
หรือสถานีวิท ยุเชื่อมโยง (Radio Link) จะต้องยื่น คําขอรับใบอนุญ าตตามแบบที่สํานักงานกําหนด
พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ ๑๒ และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาหนังสือคณะกรรมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนําเข้า
(๒) เอกสารระบุสถานที่ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขออนุญาตนําเข้า
ข้อ ๒๐ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Subscriber) จะต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ ๑๒ ทั้งนี้ กรณีเครื่องวิทยุคมนาคม
ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทําหรือนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม คณะกรรมการจะอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุ
คมนาคมเพื่อทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับกรณีเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุค มนาคมแล้ว จะต้องแนบเอกสารหรือหลักฐาน
ที่รับรองได้ว่าผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
หมวด ๗
การนําเข้าเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๒๑ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิท ยุคมนาคมเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องวิทยุคมนาคม จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ ๑๒
และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๘
ข้อกําหนดอื่น ๆ
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
สําหรับตน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิ จการของส่วนราชการ หรือรัฐ วิสาหกิจที่ต นสังกัด อยู่ จะต้องยื่ น
คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ ๑๒ และแนบหนังสือรับรอง
การนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมที่แสดงว่านําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมมาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของส่วนราชการ
หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น จากหั ว หน้ า หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจโดยชอบด้ ว ยกฎหมายของส่ ว นราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจที่ตนสังกัดอยู่ด้วย
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ารายละเอีย ดในใบอนุญาตนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ไม่ตรงกับใบกํากับสินค้านําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งปรากฏรายละเอียดที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
เหตุกรอกรายละเอีย ดไม่ถูกต้องหรือกรณี อื่น ใด คณะกรรมการจะพิจารณาแก้ไขใบอนุญ าตนําเข้ า
ให้เฉพาะกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าความไม่ถูกต้องดังกล่าวไม่ได้เกิด ขึ้น จากการกระทําของผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือตัวแทนของผู้ได้รับใบอนุญาต
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การพิ จ ารณาแก้ ไ ขใบอนุ ญ าตนํ า เข้ า ตามวรรคหนึ่ ง หากคณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น ว่ า
รายละเอีย ดในใบอนุญ าตกับใบกํากับสิน ค้า ไม่ต รงกัน ในส่ว นที่ไม่เป็นสาระสําคัญ อาจจะพิจารณา
ไม่แก้ไขใบอนุญาตให้ก็ได้
ข้อ ๒๔ กรณีใบอนุญาตนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมสิ้นอายุแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังไม่ได้นําเข้า
เครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาต คณะกรรมการอาจพิจารณาออกใบอนุญาตนําเข้าฉบับใหม่ให้
หากผู้ขออนุญาตนําเข้ามีหลักฐาน และเหตุผลอันสมควรแสดงให้เห็นว่าการไม่นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่ได้เป็นไปโดยจงใจหรือกรณีเป็น เหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ หากเป็น กรณีขออนุญาต
นําเข้าเพื่อส่งมอบให้แก่บุคคลอื่น ให้ผู้ขอใบอนุญาตแนบหนังสือรับรองของคู่สัญญาประกอบการยื่นคําขอ
ใบอนุญาตฉบับใหม่ด้วย
หมวด ๙
มาตรการกํากับดูแล
ข้อ ๒๖ หากตรวจสอบพบว่ าการนํ า เข้า เครื่ อ งวิท ยุ ค มนาคมฝ่ า ฝื น ประกาศนี้ ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด
คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) พักใช้ใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
(๕) ไม่อนุญ าตให้นําเข้าเครื่องวิท ยุคมนาคมเป็นเวลาหกเดือน นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
ไม่อนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

