
 หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เรื่อง  การนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม  
เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมได้ทราบถึงวิธีการ  เอกสารหลักฐาน  ข้อมูลที่จําเป็น 
ต้องใช้ในการขอรับและออกใบอนุญาต  ขอบเขตการอนุญาต  รวมถึงเงื่อนไขอ่ืนที่ จําเป็นสําหรับ 
การขอรับใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๒๔)  ประกอบมาตรา  ๘๐  และมาตรา  ๘๑  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  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  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖   
และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการนําเข้าซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมไว้  
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  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว 
ในประกาศนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  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) การนําเข้าในลักษณะอ่ืนใดนอกเหนือจาก  (๑) - (๕)  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นชอบ 

ให้สามารถนําเข้าได้ 
ข้อ ๗ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อ  ๖  (๑)  (๒)  และ  

(๕)  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมก่อนยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุ
คมนาคม 

ข้อ ๘ เครื่องวิทยุคมนาคมที่จะนําเข้าตามวัตถุประสงค์ในข้อ  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๔)   
ต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่มีตราอักษร  รุ่น/แบบ  ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมจากสํานักงาน   

หมวด  ๒ 
การยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๙ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ยื่นแบบคําขอที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและแนบ
เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่ จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาต  ต่อคณะกรรมการ  ณ  สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เลขที่  ๘๗   
ถนนพหลโยธิน  ซอย  ๘  (สายลม)  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๔๐๐ 
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ข้อ ๑๐ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้นําเข้าซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม  
ภายหลังจากผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการตามข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  เรียบร้อยแล้ว 

หมวด  ๓ 
การนําเข้าเพื่อสํารองจําหน่าย 

 

 

ข้อ ๑๒ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการสํารองจําหน่าย  จะต้องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารหลักฐานเก่ียวกับผู้ขออนุญาต 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้แทน 

บัตรประจําตัวประชาชนได้  (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  หรือกรณีเป็นรา้นค้า) 
 (ข) สําเนาทะเบียนพาณิชย์  (กรณีเป็นร้านค้า) 
 (ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ที่มีวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับ 

การนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม  (กรณีเป็นนิติบุคคล)  ซ่ึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนได้รับรอง
และออกให้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาสามเดือนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม  เช่น  เอกสารชี้แจง
รายการสินค้า  (Catalog)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ  (Technical  Specification)  เป็นต้น 

(๓) ใบกํากับสินค้านําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม  (Proforma  Invoice)  หรือใบสั่งซ้ือเครื่องวิทยุ
คมนาคม 

(๔) เอกสารอ่ืนใดที่ จําเป็นแก่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานเห็นสมควร  (ถ้ามี) 

ข้อ ๑๓ เม่ือดําเนินการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมภายหลังจากได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่อง
วิทยุคมนาคมแล้ว  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยเคร่งครัด 

หมวด  ๔ 
การนําเข้าเพื่อส่งมอบ 

 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อส่งมอบให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดก่อนวันส่งของครบกําหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ  ๑๒  และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
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(๑) หนังสือรับรองของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ส่ังซ้ือเครื่องวิทยุคมนาคม 
(๒) สําเนาสัญญาซ้ือขาย  หรือสําเนาใบสั่งซ้ือของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  โดยต้องแสดง

รายละเอียดและจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน 
(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เดิมหรือขอรับจัดสรร

คล่ืนความถี่ใหม่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ส่ังซ้ือเครื่องวิทยุคมนาคม 
ข้อ ๑๕ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อจําหน่ายให้เอกชนเฉพาะราย  จะต้อง

ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ  ๑๒  และแนบเอกสาร 
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้มี  ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของผู้ส่ังซ้ือ 

หมวด  ๕ 
การนําเข้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการประกวดราคา  หรือนํามาสาธิต 

 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อเป็นตัวอย่างในการประกวดราคา 
ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือนํามาสาธิต  จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ก่อนวันประกวดราคาหรือสาธิตไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ  ๑๒  และแนบเอกสาร
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสอืรับรองของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดการประกวดราคาหรือการสาธิต 
(๒) สําเนาสัญญาซ้ือขาย  หรือสําเนาใบสั่งซ้ือของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ จัดการ

ประกวดราคาหรือการสาธิต  โดยต้องแสดงรายละเอียดและจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน 
(๓) เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เดิมหรือขอรับจัดสรร

คล่ืนความถี่ใหม่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ส่ังซ้ือเครื่องวิทยุคมนาคม 
ข้อ ๑๗ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ  ๑๖  จะต้องแจ้งกําหนดเวลา 

การนําเครื่องวิทยุคมนาคมออกนอกราชอาณาจักรไทยให้คณะกรรมการทราบ  และเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาที่จะนําออก  จะต้องดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําออกเครื่องวิทยุคมนาคม  และนํา
เครื่องวิทยุคมนาคมออกนอกราชอาณาจักร  โดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๖ 
การนําเข้าเพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

 

 

ข้อ ๑๘ ในการยื่นคําขออนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่ร่วมให้บริการ  โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องทําหนังสือ  ซ่ึงมีข้อความแสดงว่า 
ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมได้กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) รับรองให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับการนําเข้าในแต่ละครั้ง 
(๒) รับรองให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยมีกําหนดระยะเวลา  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะใช้  

หนังสือนี้  เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณานําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมไปจนกว่าถึงระยะเวลาที่กําหนด  
หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะมีหนังสือแจ้งยกเลิก 

ข้อ ๑๙ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีแม่ข่าย  (Base  Station)  
หรือสถานีวิทยุเชื่อมโยง  (Radio  Link)  จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนด
พร้อมทั้งเอกสารตามข้อ  ๑๒  และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาหนังสือคณะกรรมการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตนําเข้า 
(๒) เอกสารระบุสถานที่ติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขออนุญาตนําเข้า 
ข้อ ๒๐ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย  (Subscriber)  จะต้องยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ  ๑๒  ทั้งนี้  กรณีเครื่องวิทยุคมนาคม 
ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทําหรือนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม  คณะกรรมการจะอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุ
คมนาคมเพื่อทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม  สําหรับกรณเีครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมแล้ว  จะต้องแนบเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่รับรองได้ว่าผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

หมวด  ๗ 
การนําเข้าเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม 

 

 

ข้อ ๒๑ ผู้ที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องวิทยุคมนาคม  จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ  ๑๒  
และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๘ 
ข้อกําหนดอ่ืน ๆ 

 

 

ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดที่ประสงค์จะนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม   
สําหรับตน  เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจที่ตนสังกัดอยู่  จะต้องยื่น 
คําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ  ๑๒  และแนบหนังสือรับรอง 
การนาํเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมที่แสดงว่านําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมมาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจนั้น  จากหัวหน้าหรือผู้ได้รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ารายละเอียดในใบอนุญาตนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม 
ไม่ตรงกับใบกํากับสินค้านําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมซ่ึงปรากฏรายละเอียดที่ถูกต้อง  ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
เหตุกรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องหรือกรณีอ่ืนใด  คณะกรรมการจะพิจารณาแก้ไขใบอนุญาตนําเข้า 
ให้เฉพาะกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าความไม่ถูกต้องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้ได้รับใบอนุญาต  
หรือตัวแทนของผู้ได้รับใบอนุญาต 



 หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ    ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

การพิจารณาแก้ไขใบอนุญาตนําเข้าตามวรรคหนึ่ง  หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า
รายละเอียดในใบอนุญาตกับใบกํากับสินค้า  ไม่ตรงกันในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญ  อาจจะพิจารณา 
ไม่แก้ไขใบอนุญาตให้ก็ได้ 

ข้อ ๒๔ กรณีใบอนุญาตนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมส้ินอายุแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังไม่ได้นําเข้า
เครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาต  คณะกรรมการอาจพิจารณาออกใบอนุญาตนําเข้าฉบับใหม่ให้  
หากผู้ขออนุญาตนําเข้ามีหลักฐาน  และเหตุผลอันสมควรแสดงให้เห็นว่าการไม่นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่ได้เป็นไปโดยจงใจหรือกรณีเป็นเหตุสุดวิสัย  ทั้งนี้  หากเป็นกรณีขออนุญาต
นําเข้าเพื่อส่งมอบให้แก่บุคคลอ่ืน  ให้ผู้ขอใบอนุญาตแนบหนังสือรับรองของคู่สัญญาประกอบการยื่นคําขอ
ใบอนุญาตฉบับใหม่ด้วย 

หมวด  ๙ 
มาตรการกํากับดูแล 

 

 

ข้อ ๒๖ หากตรวจสอบพบว่าการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมฝ่าฝืนประกาศนี้  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  
คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา 
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณอั์กษร 
(๓) พักใช้ใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม 
(๕) ไม่อนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเวลาหกเดือน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ัง 

ไม่อนุญาต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ศาสตราจารย์ประสทิธิ์  ประพิณมงคลการ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


