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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
โดยที่เห็น เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ย วกับการค้าเครื่องวิท ยุคมนาคม
โดยอิงอยู่บนพื้น ฐานเพื่อผลักดั น ให้กลไกตลาดจัด การทรัพ ยากรโทรคมนาคมอย่ างมี ประสิท ธิ ภาพ
ส่งเสริมให้มีตลาดเปิด ที่แ ข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนให้อุต สาหกรรมโทรคมนาคมเติบโต
อย่างยั่งยืน
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 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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 และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการค้าเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง แนวทางปฏิบัติของนิติบุคคลและสํานักงานสาขาของ
นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
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“บัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า บัญชีแสดงรายละเอียดเครื่องวิทยุ
คมนาคม ที่สํารองจําหน่ายซึ่งออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํา รองจํา หน่า ย” หมายความว่า การที่ผู้ที่ไ ด้รับ ใบอนุญ าตให้ค้า เครื่อ งวิท ยุค มนาคม
มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประเภทไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย ยกเว้นเครื่องวิท ยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑
“นิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลตามกฎหมายที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
“สํานักงานสาขา” หมายความว่า สํานักงานสาขาของนิติบุค คลที่ไ ด้รับ ใบอนุญ าตให้ค้า
เครื่องวิทยุคมนาคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตต่าง ๆ แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
การยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๖ ผู้ที่ประสงค์จะค้าเครื่องวิทยุคมนาคมจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุ
คมนาคมตามแบบที่สํานักงานกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัต รประจําตั วประชาชน หรือ สําเนาบัต รอื่น ที่กฎหมายบัญ ญั ติให้ใ ช้แ ทนบัต ร
ประจําตัวประชาชนได้ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือกรณีเป็นร้านค้า)
(๒) สําเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีย นนิติบุคคล ที่มีวัต ถุประสงค์ที่เกี่ย วข้องกับการค้า
เครื่อ งวิ ท ยุค มนาคม (กรณีเ ป็น นิติ บุ คคล) ซึ่ งออกให้ไ ม่เ กิน สามเดื อนพร้อ มรั บ รองสํ าเนาถู กต้ อ ง
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียน
(๔) เอกสารอื่ น ใดที่ จํ า เป็ น แก่ ก ารพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตตามที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ของสํานักงานเห็นสมควร (ถ้ามี)
ข้อ ๗ ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ยื่ น แบบคํ า ขอที่ มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และแนบเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตตามข้อ ๖ ต่อคณะกรรมการ ดังนี้
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(๑) ส่ว นกลาง ยื่ น ได้ที่ สํ านัก งานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ
(๒) ส่วนภูมิภาค ยื่นได้ที่สํานักงาน เขตต่าง ๆ
ข้อ ๘ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ
ข้อ ๙ คณะกรรมการจะดํา เนิน การพิจ ารณาออกใบอนุญ าตให้ค้ า เครื่อ งวิท ยุค มนาคม
ภายหลังจากผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินการตามข้อ ๗ และข้อ ๘ เรียบร้อยแล้ว
หมวด ๒
การสํารองจําหน่าย
ข้อ ๑๐ ให้ผู้สํารองจําหน่ายดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ ณ ที่ตั้งของผู้สํารองจําหน่ายและพร้อม
ที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทําการตรวจสอบพร้อมเครื่องวิทยุคมนาคมในเวลาอันสมควร
(๒) แจ้งสถานที่เ ก็บรักษาเครื่ องวิท ยุ คมนาคมที่สํา รองจํ าหน่ายให้สํา นักงานทราบภายใน
สามสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้รับบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม
(๓) อํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
การสํารองจําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
(๔) ให้ผู้สํารองจําหน่ายส่งสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมให้สํานักงานตรวจสอบ
ภายในสามสิบวัน นับถัด จากวัน ที่ ๓๑ ธัน วาคมของทุกปี เว้น แต่กรณีที่มีการจําหน่ายเครื่องวิท ยุ
คมนาคมหมดในแต่ละบัญชีให้ดําเนินการตามข้อ ๑๔
หมวด ๓
การจําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๑ การจํา หน่ายเครื่องวิ ท ยุคมนาคมที่สํ ารองจํ าหน่าย ซึ่งมี คลื่น ความถี่ที่ต้ องได้รั บ
อนุญ าตเป็น การเฉพาะราย หรือคลื่นความถี่ต ามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้ใช้เพื่อกิจการใด
เป็นการเฉพาะ
(๑) กรณีจําหน่ายให้แ ก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้สํารองจําหน่าย
ดําเนินการ ดังนี้
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(ก) บันทึกชื่อผู้ซื้อ เลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของผู้ซื้อ
และรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่าย เพื่อตัดยอดเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่ายในบัญชี
แสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมทุกครั้งที่ได้จําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
(ข) ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อตามที่ผู้ซื้อได้รับอนุญาต โดยบรรจุ
คลื่นความถี่และกําลังส่งตามที่ผู้ซื้อได้รับอนุญาตเท่านั้น
(ค) ส่งสําเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องวิท ยุคมนาคมของผู้ซื้อพร้อมสําเนาบัญชีแสดง
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่าย ซึ่งดําเนินการตาม (ก) แล้ว
ให้สํานักงานภายในหกสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม
(๒) กรณีจําหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้สํารองจําหน่ายดําเนินการ ดังนี้
(ก) บันทึกชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่จําหน่าย เพื่อตัดยอดเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่ายในบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมทุกครั้ง
ที่ได้จําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
(ข) แจ้งผู้ซื้อให้ยื่นคําขอใบอนุญาตให้มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือใบอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี
(ค) ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องแล้ว
โดยบรรจุค ลื่ น ความถี่ แ ละกํา ลั ง ส่ง ตามที่ ผู้ซื้ อ ได้ รั บใบอนุ ญ าตเท่ านั้ น และบั น ทึ ก ใบอนุญ าตให้ ใ ช้
เครื่องวิทยุคมนาคมของผู้ซื้อลงในบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมตาม (ก)
(ง) ส่งสําเนาหนังสือการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของผู้ซื้อและสําเนาบัญชี
แสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่าย ซึ่งดําเนินการตาม (ก)
และ (ค) แล้ว ให้สํานักงานภายในหกสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๒ การจําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่สํารองจําหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสํารองจําหน่าย ให้ผู้สํารองจําหน่ายดําเนินการ ดังนี้
(๑) บั น ทึ ก ชื่ อ ผู้ ซื้ อ เลขที่ แ ละวั น ที่ ข องใบอนุ ญ าตให้ ค้ า เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมของผู้ ซื้ อ
และรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่าย เพื่อตัดยอดเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่ายในบัญชี
แสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมทุกครั้งที่ได้จําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
(๒) ส่งมอบเครื่องวิท ยุค มนาคมพร้อมสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวิท ยุคมนาคมในส่ว น
ที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
แล้วเท่านั้น
(๓) ส่งสําเนาบัญ ชีแ สดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมในส่ว นที่เกี่ย วกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่จําหน่าย ซึ่งดําเนิน การตาม (๑) แล้ว ให้สํานักงานภายในหกสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบ
เครื่องวิทยุคมนาคม
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ข้อ ๑๓ การจําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่สํารองจําหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการนําออกนอกราชอาณาจักร ให้ผู้สํารองจําหน่ายดําเนินการ ดังนี้
(๑) บันทึกชื่อผู้ซื้อ เลขที่และวันที่ข องใบอนุญ าตให้นําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมของผู้ซื้อ
และรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่าย เพื่อตัดยอดเครื่องวิทยุคมนาคมที่จําหน่ายในบัญชี
แสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมทุกครั้งที่ได้จําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
(๒) ส่งมอบเครื่องวิท ยุคมนาคม เมื่อผู้ซื้อได้รับใบอนุญาตให้นําออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
แล้วเท่านั้น
(๓) ส่งสําเนาบัญ ชีแ สดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมในส่ว นที่เกี่ย วกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่จําหน่าย ซึ่งดําเนิน การตาม (๑) แล้ว ให้สํานักงานภายในหกสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบ
เครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๔ เมื่อจําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่สํารองจําหน่ายหมดในแต่ละบัญชีแล้ว ให้ผู้สํารอง
จําหน่าย ส่ง บัญ ชีหรือสําเนาบัญ ชีแ สดงรายการเครื่องวิท ยุคมนาคมให้สํานักงานตรวจสอบภายใน
หกสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้จําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมหมด
หมวด ๔
การซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคมดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทําบัญชีแ สดงรายการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีร ายละเอีย ด
เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หรือหน่วยงานของผู้ที่นําเครื่องวิทยุคมนาคมมาซ่อมแซม ตราอักษร แบบหรือรุ่น
หมายเลขเครื่องวิทยุคมนาคม หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมที่ซ่อมแซม วันที่รับเครื่องวิทยุคมนาคม
และวันที่ส่งมอบคืนเครื่องวิทยุคมนาคมให้แก่ผู้นําเครื่องวิทยุคมนาคมมาซ่อมแซม
(๒) อํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ข องสํานักงานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม
หมวด ๕
แนวทางปฏิบัติของนิติบุคคลและสํานักงานสาขาของนิติบุคคล
ข้อ ๑๖ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม และมีสํานักงานสาขาซึ่งได้จด
ทะเบียนต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสํานักงานทะเบียนการค้าจังหวัดแล้ว ทําให้
สํานักงานสาขานั้น เป็น ส่วนหนึ่ง ของนิติบุคคลดังกล่าว สามารถประกอบการค้าเครื่องวิท ยุคมนาคม
ได้โดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมแยกจากนิติบุคคลอีก ซึ่งสิทธิของสํานักงาน
สาขานี้รวมถึงสํานักงานสาขาที่จะได้จัดตั้งขึ้นใหม่โดยถูกต้องตามกฎหมายในอนาคตด้วย
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ข้อ ๑๗ สํานักงานสาขาต้องมีสําเนาใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิท ยุคมนาคมตามที่นิติบุคคลนั้น
ได้รับโดยมีผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของสําเนาใบอนุญ าตดังกล่าว
พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งมี ห นั ง สื อ หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที่ อ อกให้ โ ดยกรมทะเบี ย นการค้ า
หรื อ สํ า นัก งานทะเบี ย นการค้ า จั งหวั ด ที่ มีข้ อ ความระบุ ว่ า สํ า นั กงานสาขาดั ง กล่า วเป็ น สํา นั ก งาน
สาขาของนิติบุ คคลจริง เพื่ อให้ เจ้า พนัก งานเจ้า หน้าที่ ข องสํานั กงานตรวจสอบได้ โดยให้ปิด ไว้ใ น
ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่นิติบุคคลได้ทําการจัด ตั้งสํานักงานสาขาขึ้น ใหม่ ให้สํานักงานสาขานั้น
ดําเนินการตามข้อ ๑๗
ข้อ ๑๙ นิติบุคคลและสํานักงานสาขาจะต้องมีสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่สํารองจําหน่ายซึ่งสํานักงานออกให้ โดยเก็บไว้ ณ ที่ตั้งของนิติบุคคลและสํานักงานสาขา
ข้อ ๒๐ ผู้ทําหน้าที่จําหน่ายเครื่องวิท ยุคมนาคมของนิติบุคคลหรือสํานักงานสาขาต้องเป็น
พนักงานของนิติบุคคลหรือสํานักงานสาขานั้น โดยต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นพนักงานของนิติบุคคล
หรือสํานักงานสาขานั้นด้วย
ข้อ ๒๑ นิ ติ บุ ค คลและสํ า นั ก งานสาขาสามารถที่ จ ะทํ า การค้ า เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
ได้ ทั่ ว ราชอาณาจั ก รในลั ก ษณะต่ า ง ๆ เช่ น ร้ า นค้ า แผงลอย การออกร้ า นในงานแสดงสิ น ค้ า
หรือนิทรรศการต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมอีก แต่ทั้งนี้ ผู้ที่ทํา
หน้าที่จําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมต้องเป็นบุคคลตามข้อ ๒๐ และต้องมีเอกสารตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙
ไว้แสดงด้วย
หมวด ๖
มาตรการกํากับดูแล
ข้อ ๒๒ หากตรวจสอบพบว่าการสํารองจําหน่าย การจําหน่ายหรือการซ่อมแซมเครื่องวิทยุ
คมนาคม ฝ่าฝืนประกาศนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) พักใช้ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม และไม่อนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
เป็นเวลาหกเดือน นับแต่วันที่เพิกถอนใบอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

