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ภาคผนวก ทส.
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการพิจารณาอนุญาตให้
ทํา มี นําเข้า และนําออกเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
1. รายละเอียดของผู้ขออนุญาต
ชื่อหน่วยงาน
เป็นหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัด
 ราชการ

 รัฐวิสาหกิจ

ที่อยู่ เลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต

 เอกชน

 อื่นๆ

หมู่ที่
ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อผู้ประสานงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

2. มีความประสงค์ขออนุญาต (เอกสารเรื่องเดียวกัน เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 2.1 ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
 2.2 ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
 2.3 มีเครื่องวิทยุคมนาคม
 2.4 ทําเครื่องวิทยุคมนาคม
 2.5 นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
 2.6 นําออกเครื่องวิทยุคมนาคม

แนบเอกสารตามข้อ 3
แนบเอกสารตามข้อ 4
แนบเอกสารตามข้อ 4
แนบเอกสารตามข้อ 5
แนบเอกสารตามข้อ 6
แนบเอกสารตามข้อ 7

(หน้า 2 และ 3)
(หน้า 4 และ 5)
(หน้า 4 และ 5)
(หน้า 6)
(หน้า 7)
(หน้า 8)
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3. เอกสารประกอบการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแห่งใหม่
(โดยใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว)
 3.1 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ เหตุผล ความจําเป็นในการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(ตั้งเพิ่มแห่งใหม่ /ย้ายจากที่ตั้งเดิมไปตั้งแห่งใหม่) (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 3.2 สําเนาหนังสือจากหน่วยงานที่อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ /ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม /ให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม ไว้แล้ว (สํานักงาน กทช./สํานักงาน กสทช./กรมไปรษณีย์โทรเลข/
กรมประชาสัมพันธ์ แล้วแต่กรณี) (เอกสารภายในจาก ทส. ปส.3 หรือ คท.)
 3.3 แบบ ทส.1 (แบบรายละเอียดทางเทคนิคประกอบการพิจารณาอนุญาตฯ) โดยให้ผู้ยื่นคําขอ
กรอกรายละเอียดทางเทคนิคให้ครบถ้วน (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 สถานีวิทยุคมนาคม (ประเภทสถานีประจําที่) เช่น อาคารสถานที่ตั้ง ตําบล อําเภอ จังหวัด
และพิกัดของที่ตั้ง (Longitude, Latitude) จํานวนเครื่องวิทยุคมนาคม/อุปกรณ์ ที่ติดตั้ง
ใช้งาน กําลังส่งของเครื่องวิทยุคมนาคม ความสูงสายอากาศ อัตราขยายสายอากาศ เป็นต้น
 สถานีวิทยุคมนาคม (ประเภทสถานีเคลื่อนที่) เช่น ประเภทของยานพาหนะ (หมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะพร้อมสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง) จํานวนเครื่องวิทยุคมนาคม/อุปกรณ์
ที่ติดตั้งใช้งาน กําลังส่งของเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทของสายอากาศ อัตราขยาย
สายอากาศ เป็นต้น)
 3.4 สําเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีนําเครื่องวิทยุคมนาคมเดิมที่ได้รับใบอนุญาต
ไว้แล้วไปติดตั้งใช้งาน ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ (สําหรับหน่วยงานที่ต้องได้รับใบอนุญาตฯ))
(เอกสารภายในจาก ปส.3 หรือ คท.)
 3.5 สําเนาใบเสร็จรับเงิน การชําระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุประจําปีนั้น ๆ
(สําหรับหน่วยงานที่ต้องชําระค่าตอบแทนการใช้ความถี่วิทยุประจําปี) (เอกสารภายในจาก ลย.)
กรณีผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สําหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ให้เพิ่มเอกสาร ดังนี้ (ผู้ที่เคยยื่นคําขอแล้ว และได้ยื่นเอกสารข้อ 3.6 – 3.8 ไว้แล้ว ไม่ต้อง
แนบเอกสารนี้อีก)
 3.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Network Provider) พร้อมเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาต (เอกสารภายในจาก ปส.2)
 3.7 สําเนาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Service Provider) รวมทั้งเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต (เอกสาร
ภายในจาก ปส.2) และสําเนาสัญญา /สําเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้โครงข่ายโทรทัศน์จาก
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Network Provider) (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 3.8 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Facility Provider) พร้อมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
(เอกสารภายในจาก ปส.3)
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กรณีขออนุญาตตั้งสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน สําหรับการเชื่อมโยงสัญญาณผ่านดาวเทียม
ประเภทสถานีประจําที่ และสถานีเคลื่อนที่ (สถานีรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม /สถานีรับสัญญาณ
ผ่านดาวเทียม) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณด้านกิจการโทรคมนาคม โดยให้ผู้ยื่นคําขออนุญาตได้ที่
สํานักงาน กสทช โดยสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (คท.) อาคาร 2 เลขที่ 87 ซอย
สายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เป็นผู้พิจารณาการ
อนุญาตดังกล่าว
หมายเหตุ : กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยมีโครงสร้างของเสาอากาศที่มีความสูง ณ บริเวณ
สถานที่ตั้งแห่งใด ๆ โดยหน่วยงานผู้ยื่นคําขอจะต้องได้รับอนุญาต และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณพื้นที่นั้น ๆ ด้วย
ผลตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่

 ครบ
 ไม่ครบ/ขาดเอกสาร ตามข้อ..................................................
โดยให้จัดส่งเพิ่มเติมภายในวันที่............................................

ลงชื่อ ..............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ.........................................ผู้ยื่นคําขอ/ผู้แทน
(................................................)
(...........................................)
วันที่ ................................................
วันที่ .........................................
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4. เอกสารประกอบการขออนุญาตใช้ / มี เครื่องวิทยุคมนาคม (ใช้เครื่องเพิ่ม/ทดแทนเครื่องเดิม /
สํารองใช้งาน /มีไว้ในครอบครองก่อนได้รับอนุญาตให้นําไปใช้งาน)
 4.1 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ เหตุผล ความจําเป็นในการขออนุญาตใช้ / มีเครื่องวิทยุคมนาคม
โดยใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 4.2 สําเนาหนังสือจากหน่วยงานที่อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ /ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ไว้แล้ว
(สํานักงาน กทช./สํานักงาน กสทช./กรมไปรษณีย์โทรเลข/กรมประชาสัมพันธ์ แล้วแต่กรณี)
(เอกสารภายในจาก ทส. ปส.3 หรือ คท.)
 4.3 สําเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งนั้น ที่นําเครื่องวิทยุคมนาคม
ไปติดตั้งใช้งาน (สําหรับหน่วยงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต) (เอกสารภายในจาก ปส.3
หรือ คท.)
 4.4 สําเนาใบเสร็จรับเงิน การชําระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุประจําปีนั้น ๆ
(สําหรับหน่วยงานที่ต้องชําระค่าตอบแทนการใช้ความถี่วิทยุประจําปี) (เอกสารภายใน
จาก ลย.)
 4.5 สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาใบสั่งซื้อสินค้าของหน่วยงาน โดยต้องแสดงรายละเอียดและ
จํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน (กรณีมีการทําสัญญาซื้อขายและขอรับรองการนําเข้า
เครื่องฯมาในราชอาณาจักรให้กับคู่สัญญา เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานผู้ซื้อสําหรับการขออนุญาต
ใช้/มี) (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 4.6 แค็ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องวิทยุคมนาคม/อุปกรณ์วิทยุคมนาคม หรือข้อกําหนด
ทางวิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคม/อุปกรณ์วิทยุคมนาคม
ที่เป็นตราอักษร แบบ/รุ่น ของเครื่องฯ ตามที่ขออนุญาตใช้ /มี) (เอกสารภายนอก
จากผู้ยื่นคําขอ)
 4.7 สําเนาเอกสารแสดงการผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขอนําเข้ามาใช้งาน เป็นตราอักษร แบบ/รุ่น
ที่ผา่ นการตรวจสอบรับรองแล้ว) (เอกสารภายในจาก ทท. / รส.)
 4.8 กรณีขออนุญาตใช้เครื่องรับสัญญาณผ่านดาวเทียม ให้แนบเอกสารดังนี้
 สําเนาหนังสืออนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม สําหรับสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
(ประเภทสถานีประจําที่/สถานีเคลื่อนที่ ได้แก่ สถานีรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม,
สถานีรับสัญญาณผ่านดาวเทียม แล้วแต่กรณี) ณ สถานที่ตั้งแห่งนั้น ๆ
ที่นําเครื่องรับฯ ไปติดตั้งใช้งาน (เอกสารภายในจาก คท.)
 สําเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม สําหรับสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
(ประเภทสถานีประจําที่/สถานีเคลื่อนที่ แล้วแต่กรณี) ณ สถานที่ตั้งแห่งนั้น ๆ
ที่นําเครื่องรับฯ ไปติดตั้งใช้งาน (สําหรับหน่วยงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต)
(เอกสารภายในจาก ปส.3 หรือ คท.)
หมายเหตุ : การตั้งสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน (สถานีรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม /สถานีรับ
สัญญาณผ่านดาวเทียม) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณด้านกิจการโทรคมนาคม โดยให้ผู้ยื่นคําขอ
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อนุญาตใช้เครื่องรับสัญญาณผ่านดาวเทียม จะต้องได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน โดยให้ผู้ยื่นคําขออนุญาตได้ที่ สํานักงาน กสทช โดยสํานักการอนุญาต
และกํากับวิทยุคมนาคม (คท.) อาคาร 2 เลขที่ 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เป็นผู้พิจารณาการอนุญาต

ผลตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่

 ครบ
 ไม่ครบ/ขาดเอกสาร ตามข้อ............................................
โดยให้จัดส่งเพิ่มเติมภายในวันที่.....................................

ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นคําขอ/ผู้แทน
(................................................)
(...........................................)
วันที่ ................................................
วันที่ .........................................
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5. เอกสารประกอบการขออนุญาตทําเครื่องวิทยุคมนาคม (ทําเพื่อส่งมอบตามสัญญาซื้อขาย)
 5.1 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ เหตุผล ความจําเป็นในการขออนุญาตทําเครื่องวิทยุคมนาคม
โดยเป็นการรับรองการทําเครื่องวิทยุคมนาคมให้แก่บริษัท /ห้างร้าน/นิติบุคคล ตามสัญญา
ซื้อขาย (ผู้ขาย) เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานผู้ยื่นคําขอ (ผู้ซื้อ) นําไปใช้งาน โดยใช้ความถี่วิทยุ
ที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 5.2 สําเนาหนังสือจากหน่วยงานที่อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ /ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ไว้แล้ว
(สํานักงาน กทช./สํานักงาน กสทช./กรมไปรษณีย์โทรเลข/กรมประชาสัมพันธ์ แล้วแต่กรณี)
(เอกสารภายในจาก ทส. ปส.3 หรือ คท.)
 5.3 สําเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งนั้น ที่นําเครื่องวิทยุคมนาคม
ไปติดตั้งใช้งาน (สําหรับหน่วยงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต) (เอกสารภายในจาก ปส.3 หรือ คท.)
 5.4 สําเนาใบเสร็จรับเงิน การชําระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุประจําปีนั้น ๆ
(สําหรับหน่วยงานที่ต้องชําระค่าตอบแทนการใช้ความถี่วิทยุประจําปี) (เอกสารภายในจาก ลย.)
 5.5 สําเนาสัญญาซื้อขาย (หรือทํา) หรือสําเนาใบสั่งซื้อสินค้าของหน่วยงานผู้ซื้อ โดยต้องแสดง
รายละเอียดและจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน (กรณีมีการทําสัญญาซื้อขายและขอรับรอง
การทําเครื่องฯ/นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม/อุปกรณ์ เพื่อนํามาประกอบเป็นเครื่องฯ เพื่อส่ง
มอบให้หน่วยงานผู้ซื้อ) (เอกสารภายนอกจากผู้ยนื่ คําขอ)
 5.6 แค็ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องวิทยุคมนาคม/อุปกรณ์วิทยุคมนาคม หรือข้อกําหนด
ทางวิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคม/อุปกรณ์วิทยุคมนาคม
หรือผังวงจรไฟฟ้าการทํางานของเครื่องวิทยุคมนาคม ที่เป็นตราอักษร แบบ/รุ่น ของเครื่องฯ
ตามที่ขออนุญาตทํา) (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 5.7 สําเนาเอกสารแสดงการผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขอนําเข้ามาใช้งาน เป็นตราอักษร แบบ/รุ่น
ที่ผา่ นการตรวจสอบรับรองแล้ว) (เอกสารภายในจาก ทท. / รส.)
 5.8 บัญชีแสดงรายการอุปกรณ์ที่จะนํามาประกอบเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม และแหล่งที่มาของ
อุปกรณ์ (ภายในประเทศหรือต้องมีการขออนุญาตนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนํามา
ประกอบการทําเครื่องฯ ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตให้นําเข้า แล้วแต่กรณี) (เอกสารภายนอก
จากผู้ยื่นคําขอ)
ผลตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่

 ครบ
 ไม่ครบ/ขาดเอกสาร ตามข้อ.............
โดยให้จัดส่งเพิ่มเติมภายในวันที่.....................................

ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ...........................................ผู้ยื่นคําขอ/ผู้แทน
(................................................)
(...........................................)
วันที่ ................................................
วันที่ .........................................
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6. เอกสารประกอบการขออนุญาตนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม (เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานผู้ซื้อ)
 6.1 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ เหตุผล ความจําเป็นในการขออนุญาตนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
โดยเป็นการรับรองการนําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมให้แก่บริษัท /ห้างร้าน/นิติบุคคล ตาม
สัญญาซื้อขาย (ผู้ขาย) เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานผู้ยนื่ คําขอ (ผู้ซื้อ) นําไปใช้งาน โดยใช้ความถี่
วิทยุที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 6.2 สําเนาหนังสือจากหน่วยงานที่อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ /ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม /ให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม ไว้แล้ว (สํานักงาน กทช./สํานักงาน กสทช./กรมไปรษณีย์โทรเลข/
กรมประชาสัมพันธ์ แล้วแต่กรณี) (เอกสารภายในจาก ทส. ปส.3 หรือ คท.)
 6.3 สําเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งนั้น ที่นําเครื่องวิทยุคมนาคม
ไปติดตั้งใช้งาน (สําหรับหน่วยงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต) (เอกสารภายในจาก ปส.3
หรือ คท.)
 6.4 สําเนาใบเสร็จรับเงิน การชําระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุประจําปีนั้น ๆ
(สําหรับหน่วยงานที่ต้องชําระค่าตอบแทนการใช้ความถี่วิทยุประจําปี) (เอกสารภายใน
จาก ลย.)
 6.5 สําเนาสัญญาซื้อขาย หรือสําเนาใบสั่งซื้อสินค้าของหน่วยงานผู้ซื้อ โดยต้องแสดงรายละเอียด
และจํานวนของสินค้าอย่างครบถ้วน (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 6.6 แค็ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องวิทยุคมนาคม/อุปกรณ์วิทยุคมนาคม หรือข้อกําหนด
ทางวิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคม/อุปกรณ์วิทยุคมนาคม
ที่เป็นตราอักษร แบบ/รุ่น ของเครื่องฯ ตามที่ขออนุญาตนําเข้า) (เอกสารภายนอก
จากผู้ยื่นคําขอ)
 6.7 สําเนาใบตอบรับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือ Proforma Invoice (กรณีมีการสั่งซื้อ
สินค้าจากต่างประเทศไว้แล้ว) (เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 6.8 สําเนาเอกสารแสดงการผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขอนําเข้ามาใช้งาน เป็นตราอักษร แบบ/รุ่น
ที่ผา่ นการตรวจสอบรับรองแล้ว) (เอกสารภายในจาก ทท. / รส.)

ผลตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่

 ครบ
 ไม่ครบ/ขาดเอกสาร ตามข้อ...........................................
โดยให้จัดส่งเพิ่มเติมภายในวันที่.....................................

ลงชื่อ ..........................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(................................................)
วันที่ ................................................

ลงชื่อ...........................................ผู้ยื่นคําขอ/ผู้แทน
(...........................................)
วันที่ .........................................
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7. เอกสารประกอบการขออนุญาตนําออกเครื่องวิทยุคมนาคม (เพื่อซ่อมแซม/ส่งกลับประเทศผู้ผลิต)
 7.1 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ เหตุผล ความจําเป็นในการขออนุญาตนําออกเครื่องวิทยุคมนาคม
โดยเป็นการรับรองการนําออกเครื่องวิทยุคมนาคมให้แก่บริษัท /ห้างร้าน/นิติบุคคล ตามสัญญา
ซื้อขาย(ผู้ขาย) หรือให้ดําเนินการนําออกเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อการซ่อมแซมและนํากลับเข้ามา
ภายหลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้ว หรือส่งกลับไปยังโรงงานประเทศผู้ผลิต
(เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 7.2 สําเนาหนังสือจากหน่วยงานที่อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ /ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม /ให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม ไว้แล้ว (สํานักงาน กทช./สํานักงาน กสทช./กรมไปรษณีย์โทรเลข/
กรมประชาสัมพันธ์ แล้วแต่กรณี) (เอกสารภายในจาก ทส. ปส.3 หรือ คท.)
 7.3 สําเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอนําออกไปซ่อมแซม (สําหรับ
หน่วยงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต) (เอกสารภายในจาก ปส.3 หรือ คท.)
 7.4 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (ต้นฉบับ) ของเครื่องที่ขอนําออกเพื่อส่งกลับประเทศ
ผู้ผลิต เพื่อทําการยกเลิกใบอนุญาต (สําหรับหน่วยงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต)
(เอกสารภายนอกจากผู้ยื่นคําขอ)
 7.5 สําเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งของเครื่องที่นําออกไปซ่อมแซมและ
นํากลับเข้ามาติดตั้งใช้งาน (สําหรับหน่วยงานที่ต้องได้รับใบอนุญาต) (เอกสารภายในจาก
ปส.3 หรือ คท.)
 7.6 สําเนาใบอนุญาตให้นําเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม (ส่งมอบให้หน่วยงานผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขาย)
เพื่อแสดงแหล่งที่มาของเครื่องที่ขอนําออก (กรณีหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม) (เอกสารภายในจาก ปส.3 หรือ คท.)

ผลตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่

 ครบ
 ไม่ครบ/ขาดเอกสาร ตามข้อ...........................................
โดยให้จัดส่งเพิ่มเติมภายในวันที่.....................................

ลงชื่อ .............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลงชื่อ...........................................ผู้ยื่นคําขอ/ผู้แทน
(................................................)
(...........................................)
วันที่ ................................................
วันที่ .........................................
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