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ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยการตรวจพิสูจนและเก็บรักษาของกลาง
ในคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ เป น การสมควรกํา หนดหลั กเกณฑ ขั้น ตอนและวิ ธีก ารตรวจพิ สูจ นข องกลางและ
การเก็บรักษาของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมใหเปนไปโดยเรียบรอย
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๕๑ (๒๑) มาตรา ๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๗๘
แห งพระราชบั ญญั ติ องค กรจั ดสรรคลื่ นความถี่ และกํ ากั บกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง วิ ทยุ โทรทั ศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติจึงออกระเบียบวาดวยการตรวจพิสูจนและเก็บรักษาของกลางในคดีความผิดตาม
กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการ
ตรวจพิสูจนและเก็บรักษาของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมไปรษณียโทรเลข วาดวยการตรวจพิสูจนและเก็บรักษาของกลาง
ในคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๔ บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขอกําหนดหรือคําสั่งอื่น ใดในสวนที่ขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ของกลาง” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคม สิ่งของใด ๆ ซึ่งตกมาอยูในความคุมครอง
ของเจาพนักงานโดยอํานาจแหงกฎหมาย และยึดไวเพื่อการพิสูจนความผิดตามกฎหมายวาดวยวิทยุ
คมนาคม
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“การตรวจพิสูจนของกลาง” หมายความวา การตรวจสอบของกลางเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง
อัน เป น รายละเอีย ดของลัก ษณะทางวิช าการของของกลางนั้ น และขอ เท็จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การได รั บ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชนในการพิสูจนความผิดตามกฎหมายวาดวย
วิทยุคมนาคม
“สิ่งของ” หมายความวา สังหาริมทรัพยหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งอาจใชเปน พยานหลักฐาน
ในการพิสูจนความผิดตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
“การเก็บรักษาของกลาง” หมายความวา การจัดเก็บรักษาของกลาง เพื่อการตรวจพิสูจน
ของกลาง และจัดเก็บรักษาของกลางที่ตรวจพิสูจนแลวเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจพิสูจนของกลางหรือเก็บรักษา
ของกลางตามระเบียบนี้
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ที่สังกัดหนวยงานตามระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ขอ ๖ ใหประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนผูรักษาการ ตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การตรวจพิสูจนของกลาง
ขอ ๗ ใหศูนยตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ สถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ ซึ่งสังกัด
สํานักตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ สํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการ และสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปนหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจพิสูจนของกลาง
ดังนี้
๗.๑ สํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ และสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
แลวแตกรณี เปนหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเฉพาะที่เกี่ยวกับการไดรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
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๗.๒ สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปนหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเฉพาะที่เกี่ยวกับรายละเอียดของลักษณะทางวิชาการของของกลาง
๗.๓ ศู น ย ต รวจสอบการใช ค วามถี่ วิ ท ยุ สถานี ต รวจสอบการใช ค วามถี่ วิ ท ยุ
ซึ่ ง สั ง กั ด สํ า นั ก ตรวจสอบการใช ค วามถี่ วิ ท ยุ เป น หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ต รวจสอบเพื่ อ ให ไ ด ม า
ซึ่ ง ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การได รั บ ใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ท ยุ ค มนาคมและรายละเอี ย ด
ของลักษณะทางวิชาการของของกลาง
ขอ ๘ เมื่อพนักงานไดรับมอบของกลางแลวใหลงทะเบียนรับเรื่องและของกลาง พรอมทั้ง
ออกใบรับตามแบบที่สํานักงานกําหนดและมอบใบรับตนฉบับใหแกผูนําสงของกลางและจัดเก็บสําเนา
ใบรับรวมไวกับเรื่องเดิม
ขอ ๙ ในการตรวจพิสูจนของกลางใหดําเนิน การตรวจพิสูจนในรายละเอียด ตามแบบ
แสดงผลการตรวจพิสูจนของกลาง ตามที่สํานักงานกําหนด
ใหพนักงานผูตรวจพิสูจนลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจพิสูจนของกลาง และใหหนวยงาน
แจงผลการตรวจพิสูจนของกลางใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินการตอไป
ขอ ๑๐ การตรวจพิ สู จ นข องกลางของสํ า นั ก งานในส วนกลางให สํ า นัก วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมตรวจสอบใหแลวเสร็จกอน จึงสงเรื่องใหสํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ
หรือสํานักการอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบ และเปนหนวยงานทําหนังสือแจงผลการตรวจพิสูจน
และใหเจาพนักงานตํารวจเจาของคดีมารับผลการตรวจพิสูจนพรอมของกลางคืนเพื่อดําเนินการตอไป
การตรวจพิสูจนของกลางของสํานักงานในสวนภูมิภาคใหศูนยตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ
หรือสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุทําการตรวจพิสูจนของกลาง และเปนหนวยงานทําหนังสือแจงผล
การตรวจพิสูจ นใ ห เจา พนักงานตํ ารวจเจ าของคดีม ารับ ผลการตรวจพิสูจน พรอ มของกลางคื น เพื่ อ
ดําเนินการตอไป
หากเจ า พนั ก งานตํ า รวจไม ม ารั บ ผลการตรวจพิ สู จ น พ ร อ มของกลางภายในกํ า หนด
ใหพนักงานผูตรวจพิสูจนเสนอหนวยงานเพื่อดําเนินการจําหนายของกลางตามที่เห็นสมควรตอไป
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หมวด ๒
การเก็บรักษาของกลาง
ขอ ๑๑ เมื่อสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมทําการตรวจพิสูจนของกลางแลว
ใหสงของกลางใหสํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ หรือสํานักการอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษา
ของกลาง
ในกรณีที่ของกลางไดทําการตรวจพิสูจนโดยศูน ยตรวจสอบการใชความถี่วิทยุหรือสถานี
ตรวจสอบการใชความถี่วิทยุใด ใหหนวยงานนั้นมีหนาที่เก็บรักษาของกลาง
ขอ ๑๒ ใหหนวยงานที่เก็บรักษาของกลางจัดเก็บรักษาของกลางในสถานที่ ที่มีความมั่นคง
แข็งแรง มีความปลอดภัยเพื่อมิใหของกลางสูญหาย และมิใหพนักงานหรือบุคคลอื่นใดนําของกลางนั้น
มาใชงานเวนแตของกลางนั้นไดตกเปนทรัพยสินของสํานักงานแลว
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานที่เก็บรักษาของกลางจัดทําบัญชีของกลางไว เพื่อการตรวจสอบการ
จัดเก็บรักษาของกลาง และการจําหนายบัญชีของกลางไดตลอดเวลา
ขอ ๑๔ ของกลางทั้งหลายที่ยึดไวเมื่อดําเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดแลว ใหดําเนินการ
ดังนี้
๑๔.๑ คดีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหสํานักบริหารทั่วไปดําเนินการตามคําพิพากษา
๑๔.๒ คดีที่ทําการเปรียบเทียบโดยเจาพนักงานผู ออกใบอนุญาตและของกลาง
เปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไดรับใบอนุญาตโดยถูกตองตามกฎหมาย ใหสํานักกฎหมายทําบันทึกสอบสวน
ผูตองหาและแจงใหผูมีสิทธิตามกฎหมายหรือเจาของติดตอขอรับคืน ของกลางพรอมแสดงหลักฐาน
การไดสิทธิในของกลางนั้น ดังนี้
๑๔.๒.๑ ในกรณี ที่ ผู ต อ งหาเป น ผู มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายหรื อ เจ า ของ
เครื่องวิทยุค มนาคมของกลาง ให สํานัก กฎหมายทํา บัน ทึก ในชั้น สอบสวนผูต องหาระบุใ หรับคื น
ของกลาง โดยใหสํานักกฎหมายประสานงานกับสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเกี่ยวกับ
การตรวจพิสูจนของกลาง ดังนี้
๑๔.๒.๑.๑ หากสามารถตรวจพิสูจนใหแลวเสร็จไดภายในวันนั้น
ให สํ า นั ก วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี โ ทรคมนาคมคื น เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมของกลาง แก ผู มี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายหรือเจาของในวันดังกลาว โดยใหสํานักกฎหมายเปนผูแจงผลการเปรียบเทียบคดี
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๑๔.๒.๑.๒ หากไมสามารถตรวจพิสูจนใหแลวเสร็จไดภายใน
วัน นั้น ใหสํานัก กฎหมายแจงผลการเปรียบเทีย บคดีแ ละแจงให ผูมีสิทธิต ามกฎหมายหรือ เจาของ
เครื่องวิทยุคมนาคมของกลางรับคืนของกลางที่สํานักบริหารทั่วไป
๑๔.๒.๒ ในกรณี ที่ ผู ต อ งหาไม ใ ช ผู มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายหรื อ เจ า ของ
เครื่องวิทยุคมนาคมของกลาง ใหสํานักกฎหมายแจงเปน ลายลักษณอักษรใหผูมีสิทธิตามกฎหมาย
หรือเจาของรับคืนของกลางที่สํานักบริหารทั่วไป
๑๔.๒.๓ กรณีของกลางเปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีการดัดแปลงใหมีการรับ
สง หรือรับและสงในความถี่วิทยุหรือกําลังสงนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต ใหผูมีสิทธิตามกฎหมาย
หรือเจาของเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางนําเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางไปแกไขใหถูกตองและนํามา
ตรวจพิสูจนอีกครั้งที่สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคืน
และใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑๔.๒.๓.๑ หากผลการตรวจพิ สู จ น เ ห็ น ว า ถู ก ต อ งให คื น
ของกลางแกเจาของเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางหรือผูมีสิทธิตามกฎหมาย
๑๔.๒.๓.๒ หากเจาของเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางหรือผูมีสิทธิ
ตามกฎหมายไมไดดําเนิน การดังกลาว ใหสํานักตรวจสอบการใชความถี่วิทยุหรือสํานักวิศ วกรรม
เทคโนโลยีโทรคมนาคมสงเรื่องใหสํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
๑๔.๓ คดีที่ทําการเปรียบเทียบโดยเจาพนักงานผู ออกใบอนุญาตและของกลาง
เปน เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไมชอบดวยกฎหมาย ใหสํานักกฎหมายประสานงานกับ สํานักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีโทรคมนาคมเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนของกลาง ดังนี้
๑๔.๓.๑ หากสามารถตรวจพิสูจนใหแลวเสร็จไดภายในวันนั้น ใหสํานัก
วิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมคืนของกลางแกเจาพนักงานตํารวจเจาของคดีโดยใหสํานักกฎหมาย
เปนผูแจงผลการเปรียบเทียบคดี
๑๔.๓.๒ หากไม ส ามารถตรวจพิ สู จ น ใ ห แ ล ว เสร็ จ ได ภ ายในวั น นั้ น
ใหสํานักกฎหมายแจงผลการเปรียบเทียบคดีและใหเจาพนักงานตํารวจเจาของคดี มารับคืนของกลาง
ที่สํานักบริหารทั่วไป เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง
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๑๔.๔ คดีที่ทําการเปรียบเทียบโดยเจาพนักงานผู ออกใบอนุญาตและของกลาง
เปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ทํา (มิใชกรณีดัดแปลง) โดยไมไดรับใบอนุญาตใหปฏิบัติ ดังนี้
๑๔.๔.๑ กรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมของกลางดังกลาวสามารถพิจารณา
ออกใบอนุญาตใหทําได ใหเจาของหรือผูมีสิทธิตามกฎหมายดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหทําซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคม และคืนเครื่องวิทยุคมนาคมใหแกเจาของหรือผูมีสิทธิตามกฎหมายเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว
๑๔.๔.๒ กรณีที่ไมสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตใหทําเครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกลาวได ใหถือวาเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวเปนทรัพยที่มีไวในความครอบครองเปนความผิด และ
ใหตกเปนของแผนดิน ใหสํานักงานดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
ขอ ๑๕ ของกลางใดถาเจาของหรือผูมีสิทธิตามกฎหมายไมมารับคืน ภายในกําหนดหนึ่งป
นับแตวันที่ไดรับแจง ใหของกลางนั้นตกเปนของแผนดิน ใหหนวยงานที่เก็บรักษาของกลางหมายเหตุ
ไวใ นบัญชีของกลางและจัดการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป แตถาผูมีสิทธิควรจะไดรับของกลาง
แสดงความประสงควาไมตองการรับคืนของกลาง และขอมอบใหสํานักงาน ใหหนวยงานที่เก็บรักษา
ของกลางจัดการบันทึกใหผูนั้นลงนามไวเปนหลักฐานและบันทึกไวในบัญชีของกลางดวย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๖ ของกลางที่ตรวจพิสูจนและเก็บรักษาไวกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ใหสํานัก
กฎหมายเปน หนวยงานทําหนังสือนําสง และใหสํานักวิศ วกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปน
หนวยงานผูคัดแยกเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิทยุคมนาคมตามบัญชีของกลางพรอมทั้งสงไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ขอ ๑๗ ของกลางที่ตรวจพิสูจนและเก็ บรักษาไวระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ - ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ใหสํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจเปนหนวยงานทําหนังสือนําสงและใหสํานัก
วิศ วกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปน หนวยงานคัดแยกเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิท ยุ
คมนาคมตามบัญ ชี ของกลางพร อมทั้ งส ง ไปยั งสํ า นัก งานตํ ารวจแห งชาติ เพื่ อ ดํา เนิน การในส ว น
ที่เกี่ยวของตอไป
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ขอ ๑๘ ของกลางในคดีที่ทําการเปรียบเทียบโดยเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอ นวัน ที่
๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และของกลางเปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไดรับใบอนุญาตโดยถูกตองตามกฎหมาย
ใหสํานักงานประกาศใหเจาของหรือผูมีสิทธิตามกฎหมายในเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางติดตอขอรับคืน
ของกลางโดยแสดงหลั กฐานการไดสิ ทธิ ในของกลางนั้น ภายในเก าสิบ วัน นั บแตวัน ถัด จากวัน ที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ที่สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเมื่อพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวใหสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมจัดสงของกลางใหสํานัก
บริหารทั่วไปเพื่อดําเนินการตามขอ ๑๕ ตอไป
ขอ ๑๙ คดีที่ทําการเปรียบเทียบโดยเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอ นวัน ที่ ๑ มีน าคม
๒๕๔๘ และของกลางเปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไมชอบดวยกฎหมายใหดําเนินการ ดังนี้
๑๙.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากทํา (มิใชกรณีดัดแปลง)
โดยไมไดรับใบอนุญาต ใหสํานักบริหารทั่วไปทําลายตามระเบียบวาดวยการพัสดุที่เกี่ยวของ
๑๙.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากนําเขา โดยไมไดรับ
ใบอนุญาต ใหสํานักกฎหมายทําหนังสือนําสงและใหสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมคัดแยก
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิทยุคมนาคมตามบัญชีของกลางพรอมทั้งสงไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ขอ ๒๐ คดีที่สงฟองดําเนินคดีตอศาลกอนวัน ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และคดีถึงที่สุดแลว
ใหสํานักบริหารทั่วไปดําเนินการเกี่ยวกับของกลางตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

