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ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  
ส านักงาน กสทช. 

กฎหมายว่าด้วยการค้า 
เครื่องวิทยุคมนาคม 



 

การจ าแนกเครื่องวิทยุคมนาคม 



ตัวอย่างเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง 
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ์



ค านิยามที่ส าคัญ 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม 

“ส ารองจ าหน่าย” การที่ผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมมีเครือ่ง
วิทยุคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประเภทไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 
ยกเว้นเครื่องวิทยคุมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีประเภท 1 

“บัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม” บญัชีแสดงรายละเอียด
เครื่องวิทยคุมนาคม ที่ส ารองจ าหน่ายซึ่งออกโดยส านักงาน กสทช. 



ตัวอย่างใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 



1 2 

บัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม 



การยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

เอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตให้ค้า 
 
  แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า) 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) 
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจ 
  หนังสือมอบอ านาจ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ 
  แสดงประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

สถานที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ค้า 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
87 ซอยพหลโยธิน 8 สามเสนใน พญาไท 10400 

02-670-8888 www.nbtc.go.th 

การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ย่ืนค าขอ 

การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ค้า 

เจ้าหน้าที่จะด าเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมภายหลังจากผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม 
อัตราที่คณะกรรมการก าหนดเรียบร้อยแล้ว 



ผู้ส ารองจ าหน่ายด าเนินการ ดังนี้ 

การส ารองจ าหน่าย 

จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ ณ ที่ตั้งของ
ผู้ส ารองจ าหน่าย 

แจ้งสถานที่เก็บรักษาเครื่องวทิยุคมนาคมที่ส ารองจ าหนา่ย 

อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจา้หน้าที่ของส านักงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ 

ให้ผู้ส ารองจ าหน่ายส่งส าเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวทิยุ
คมนาคมให้ส านักงานตรวจสอบ 



การจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม 

การจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่ส ารองจ าหน่าย ซ่ึงมีคลื่นความถี่ท่ีต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะราย หรือคลื่นความถี่
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้ใช้เพื่อกิจการใดเป็นการเฉพาะ 

กรณีจ าหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

การจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่ส ารองจ าหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส ารองจ าหน่าย 

การจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่ส ารองจ าหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการน าออกนอก
ราชอาณาจักร 

เมื่อจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมที่ส ารองจ าหน่ายหมดในแต่ละบัญชีแล้ว ให้ผู้ส ารองจ าหน่าย ส่งบัญชีหรือส าเนาบัญชีแสดง
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมให้ส านักงานตรวจสอบภายในหกสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้จ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมหมด 



จัดท าบัญชีแสดงรายการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หรือหน่วยงานของผู้ที่น าเครื่องวิทยุคมนาคมมาซ่อมแซม ตราอักษร แบบ
หรือรุ่นหมายเลขเครื่องวิทยุคมนาคม หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมที่ซ่อมแซม วันที่รับ
เครื่องวิทยุคมนาคมและวันท่ีส่งมอบคืนเครื่องวิทยุคมนาคมให้แก่ผู้น าเครื่องวิทยุคมนาคมมา
ซ่อมแซม 

อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม 

การซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม 

ผู้ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคมด าเนินการ ดังนี้ 



แนวทางปฏิบัติของนิติบุคคลและส านักงานสาขาของนิติบุคคล 

ผู้ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคมด าเนินการ ดังนี้ 

1 

• นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม และมีส านักงานสาขาซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทะเบียน
การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านักงานทะเบียนการค้าจังหวัดแล้ว สามารถประกอบการค้าเครื่อง  
วิทยุคมนาคมได้โดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมแยกจากนิติบุคคลอีก  

2 

• ส านักงานสาขาต้องมีส าเนาใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่นิติบุคคลนั้นได้รับโดยมีผู้มีอ านาจ  
ลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของส าเนาใบอนุญาตดังกล่าวพร้อมทั้งต้องมีหนังสือ  
หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้โดยกรมทะเบียนการค้าหรือส านักงานทะเบียนการค้าจังหวัด  
ที่มีข้อความระบุว่า ส านักงานสาขาดังกล่าวเป็นส านักงานสาขาของนิติบุคคลจริง 

3 
• ในกรณีที่นิติบุคคลได้ท าการจัดตั้งส านักงานสาขาขึ้นใหม่ ให้ส านักงานสาขานั้นด าเนินการตามข้อ 2 



แนวทางปฏิบัติของนิติบุคคลและส านักงานสาขาของนิติบุคคล 

ผู้ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคมด าเนินการ ดังนี้ 

4 
• นิติบุคคลและส านักงานสาขาจะต้องมีส าเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ส ารองจ าหน่าย 

ซึ่งส านักงานออกให้ โดยเก็บไว้ ณ ที่ตั้งของนิติบุคคลและส านักงานสาขา 

5 
• ผู้ท าหน้าที่จ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมของนิติบุคคลหรือส านักงานสาขาต้องเป็นพนักงานของนิติบุคคล

หรือส านักงานสาขานั้น 

6 

• นิติบุคคลและส านักงานสาขาสามารถที่จะท าการค้าเครื่องวิทยุคมนาคมได้ทั่วราชอาณาจักรในลักษณะต่างๆ 
เช่น ร้านค้า แผงลอย การออกร้านในงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคมอีก  



มาตรการก ากับดูแล 

หากตรวจสอบพบว่าการส ารองจ าหน่าย การจ าหน่ายหรือการซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคมฝ่าฝืนประกาศนี้ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศหรือค าสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏบิัติตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการ
จะพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรแล้วแต่กรณี ดังนี ้

เพิกถอนใบอนุญาต/ 
ไม่อนุญาตให้ค้า 

เครื่องวิทยุคมนาคม 
เป็นเวลา 6 เดอืน  

ตักเตือนด้วยวาจา 

พักใช้ใบอนุญาต 
ให้ค้าเครื่อง 

วิทยุคมนาคม 

ตักเตือนเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 



นายปกรณ์  วงศ์วิเศษนนท์ 
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง (นก.ก1) 

โทร. 0 2670 8888 ต่อ 7454 
Email : pakorn.w@nbtc.go.th 

ถาม - ตอบ 


