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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้ง
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่าย หรือมีไว้
เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ ในการรับ
รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิต
นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ทราบถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๘๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ
ใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็น
สมาชิกไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้
เพื่อ จํา หน่ ายหรื อรั บติด ตั้ง เครื่อ งรั บเครื่อ งมื อหรือ อุป กรณ์ที่ส ามารถใช้รั บหรือแปลงสั ญญาณในการ
รับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และคํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
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“การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก” หมายความว่า
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไข
ที่ผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้
“เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ
ใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
“นําเข้า” หมายความว่า การนําเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ไม่รวมถึงการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
และเก็บไว้ในเขตปลอดอากรเพื่อการส่งออก
“จําหน่าย” หมายความว่า การซื้อขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือการโอน และให้รวมถึง
การเช่าใช้ เช่าซื้อ หรือการให้ยืมด้วย
“ผู้ขอรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอรับอนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย
หรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามประกาศนี้
“สํานักงานสาขา” หมายความว่า สํานักงานสาขาของนิติบุคคลที่ได้รบั อนุญาตตามประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
การยื่นขอรับอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องแจ้ง
ประเภทการขออนุญาตให้ชัดเจน
ในกรณีที่เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ขอรับอนุญาต
ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย
ข้อ ๖ การยื่นขอรับอนุญาตตามข้อ ๕ ให้ดําเนินการยื่นแบบคําขออนุญ าตที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาอนุญาต ดังต่อไปนี้
ก. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญาต
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้แทน
บัตรประจําตัวประชาชนได้
(๒) สําเนาทะเบียนพาณิชย์
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(๓) สําเนาหนัง สือรั บรองการจดทะเบี ย นนิ ติบุ ค คลและหนั งสือ บริ ค ณห์ สนธิ
ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนได้รับรองและออกให้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาสามเดือน ซึ่งจะต้อง
มีรายชื่อบุคคลที่มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นําเข้า
จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว
(๔) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
ข. เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาอนุญาต
(๑) เอกสารแสดงรายละเอีย ดข้อมู ลทางเทคนิคของเครื่ องรั บเครื่อ งมือ หรื อ
อุปกรณ์ เช่น เอกสารชี้แจงรายการสินค้า (Catalog) ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification)
และมาตรการการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข (CA) ที่ใช้ เป็นต้น
(๒) เอกสารรับรองมาตรฐานทางวิชาการของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว
(๓) กรณีการขออนุญาตผลิต ผู้ยื่นขอรับอนุญาตจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
อุปกรณ์ย่อยที่จะนํามาผลิตเป็นเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้วย
(๔) กรณีการขออนุญาตนําเข้า ให้ยื่นใบกํากับสินค้านําเข้าเครื่องรับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ (Proforma Invoice) หรือใบสั่งซื้อเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้น
(๕) กรณีการขออนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณี
ให้ยื่นบัญชีแสดงรายการและจํานวนเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และสถานที่ตั้งหรือสถานที่เก็บรักษา
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว
(๖) เอกสารอื่นใดที่จําเป็นแก่การพิจารณาอนุญาตตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(ถ้ามี)
การยื่นขออนุญาตให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจบุคคลอื่น ดําเนินการแทน
หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงาน
หมวด ๒
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญ าตตามประกาศนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติการแทนก็ได้
การอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์แล้วแต่กรณี ให้ใช้แบบการอนุญาตท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติด ตั้ง
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์แ ล้วแต่กรณี คณะกรรมการจะพิจารณาให้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลา
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ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกํา หนดขั้น ตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรีย นด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อสํานักงานได้รับคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดแล้ว ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้ว นถูกต้อง หากรายละเอีย ดของเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้ว น
ในสาระสําคัญจะไม่พิจารณาคําขออนุญาตดังกล่าวและให้คืนเอกสารที่ยื่นมาทั้งหมดแก่ผู้ขอรับอนุญาต
(๒) กรณี เ อกสารถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและเครื่ อ งรั บ เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ข ออนุ ญ าตนั้ น
มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือมีมาตรฐานเป็นไป
ตามที่ค ณะกรรมการกําหนด จะพิจารณาอนุญ าตตามคําขออนุญ าตและให้แ จ้งผู้ข อรับอนุญ าตชําระ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวตามอัตราที่กําหนดในข้อ ๑๓
ในกรณีที่สํานักงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่าแบบคําขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานประกอบการ
ยื่นคําขออนุญ าตไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้แจ้งผู้ขอรับอนุญาตดําเนิน การแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้ว นภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้ง ซึ่งหากไม่ได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
จะไม่พิจารณาคําขออนุญาตดังกล่าวและให้คืนเอกสารที่ยื่นทั้งหมดแก่ผู้ขอรับอนุญาตโดยทันที
ข้อ ๙ คณะกรรมการไม่อนุญาตให้นําเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไปใช้เพื่อรับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโดยชอบด้วยชอบกฎหมาย
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไม่อนุญาตตามคําขออนุญาต ให้สํานักงานแจ้งผู้ขอรับอนุญาต
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้ผู้ขอรับอนุญาตทราบอย่างชัดเจนภายใน
สิบวันทําการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๐ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติด ตั้ง
แล้วแต่กรณี หากเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ขออนุญ าตนั้นเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย ในกรณี
ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตตามคําขอ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยุคมนาคมออกใบอนุญาตทํา นําเข้า ค้าหรือมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณี ให้กับผู้ขอรับ
อนุญาตในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
วิทยุคมนาคมด้วย
ข้อ ๑๑ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติด ตั้ง
เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีตราอักษร แบบหรือรุ่นที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานได้ตรวจสอบ หรือ
ที่ค ณะกรรมการได้เคยพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติด ตั้ง
แล้วแต่กรณีมาแล้ว ให้ดําเนิน การพิจารณาอนุญ าตแบบอัต โนมัติ (Automatic License) โดยหาก
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนและมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับที่เคยได้รับอนุญาตครั้งก่อนจะ
พิจารณาอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาต

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๒ การอนุญาตตามประกาศนี้ มีดังนี้
(๑) การอนุญาตให้ผลิตมีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(๒) การอนุญาตให้นําเข้ามีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(๓) การอนุญาตให้จําหน่ายมีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(๔) การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณีมีระยะเวลาอนุญาต คราวละ ๑ ปี
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ชําระค่าธรรมเนียม ดังนี้
(๑) การอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้า คราวละ
๑๐.-บาทต่อเครื่อง
(๒) การอนุญาตให้จําหน่าย คราวละ
๕,๐๐๐.-บาท
(๓) การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณี
คราวละ
๑,๐๐๐.-บาท
(๔) ใบแทนการอนุญาต ฉบับละ
๑๐๐.-บาท
หมวด ๓
มาตรการกํากับดูแล
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดเก็บบัญ ชีแ สดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไว้ ณ สถานที่ตั้งหรือสถานที่
จัดเก็บตามที่ได้แจ้งในข้อ ๖ ข. (๕) และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบในเวลาอันสมควร
(๒) จัด ส่ งสํ า เนาบั ญ ชี แ สดงรายการเครื่ อ งรับ เครื่ อ งมือ หรือ อุ ปกรณ์ ให้ พ นัก งานเจ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ ๓๑ ธัน วาคมของแต่ละปี เว้น แต่กรณีที่มีการจําหน่ายหรือ
รับติดตั้งหมดในแต่ละบัญชีให้ดําเนินการตามข้อ ๑๕
(๓) อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต รวจสอบการผลิต นําเข้า
จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ข้อ ๑๕ เมื่ อ จํ า หน่ า ยหรื อ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งรั บ เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ห มดในแต่ ล ะบั ญ ชี แ ล้ ว
ให้ผู้ได้รับอนุญ าตส่งบัญ ชีหรือสําเนาบัญ ชีแ สดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้น ให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่มีการจําหน่ายหรือติดตั้งหมด
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตประเภทนิติบุคคลและมีสํานักงานสาขาซึ่งได้จดทะเบียนกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว หากประสงค์จะให้สํานักงานสาขานั้นหรือสํานักงานสาขา
ที่จะจัดตั้งใหม่ในอนาคตจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้ว ย
ก็สามารถดําเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแยกจากนิติบุคคลนั้นอีก

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ในกรณีนี้สํานักงานสาขาทุกสาขาจะต้องมีสําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาต
ประเภทนิติบุคคลนั้นแสดงในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อ ๑๗ กรณีที่ผู้ได้รับอนุญ าตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กําหนดใน
ประกาศนี้ หรือประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ย วกับการ
อนุญ าตให้ผลิต นําเข้า จํ าหน่ายหรือมีไ ว้เพื่อจํ าหน่ายหรือรับ ติด ตั้งเครื่องรั บเครื่อ งมือหรื ออุปกรณ์
คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือพักใช้หรือเพิกถอน
การอนุญาตนั้นก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ ผู้ที่ผลิต จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
อยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะผลิต จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่อไป ให้ดําเนิน การยื่น ขอรับอนุญ าตเพื่อผลิต จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย
หรือรับติดตั้งแล้ว แต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการแล้วให้มีสิทธิดําเนินการได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คําขออนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย แบบ.........................
สําหรับเจ้าหน้าที่
หรือรับติดตั้งซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ
เอกสารเลขที่................................
ใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
วันที่..............................................
แบบบอกรับเป็นสมาชิก
กรุณากรอกข้อมูลและทําเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ให้ถูกต้องครบถ้วน

๑. รายละเอียดและเอกสารของผู้ยื่นคําขอ
ร้านค้า/บุคคลธรรมดา ชื่อร้านค้า............................................................................................................................................................
โดยชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล .............................................สัญชาติ...............
เลขหมายประจําตัวประชาชน - วัน/เดือน/ปี เกิด........................
นิติบุคคล/หน่วยงาน ชื่อ..............................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่...............................วันที่จดทะเบียน...........................
ที่อยู่ เลขที่..................... หมู่ที่........ อาคาร........................................ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร.......................................E-mail…………………………………........................................................
การยื่นขอรับอนุญาต ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือบริคณห์สนธิ (มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน) พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล

กรณีมอบอํานาจ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
( ) หนังสือมอบอํานาจ
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ
( ) สําเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอํานาจ
( ) สําเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอํานาจ

๒. มีความประสงค์ขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
( ) ผลิต
( ) นําเข้า
( ) จําหน่าย
( ) มีไว้เพื่อจําหน่าย
( ) มีไว้เพื่อรับติดตั้ง
ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือ
แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

( ) ใบแทนใบอนุญาต (แนบเอกสารตามข้อ ๕)

ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
..
( ) ทํา
( ) นําเข้า
( ) ค้า
( ) มี
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ในกรณีที่เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่อง
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แจ้ง
ความประสงค์ขอรับใบอนุญาตตามแบบ ฉก.๑ ด้วย

วัตถุประสงค์ที่นําไปใช้
( ) เพื่อใช้ในกิจการส่วนบุคคลเพื่อรับชมโดยเฉพาะซึ่งมิได้มีการนําสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
( ) เพื่อใช้ในกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
( ) เพื่อใช้ในกิจการโทรทัศน์แบบไม่บอกรับสมาชิก
( ) เพื่อใช้ในกิจการที่ไม่ใช่กิจการโทรทัศน์(โปรดระบุ)……………………………………………………..
( ) เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงานภาครัฐ(โปรดระบุ)……………………………………………………….
( ) เพื่อใช้ในกิจการโทรทัศน์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ(โปรดระบุ)………………………………………
( ) เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการประกวดราคาหรือนํามาสาธิต
( ) เพื่อใช้การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
( ) ศึกษา ค้นคว้า และทดลอง
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………
** โปรดระบุและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความสอดคล้องของการขออนุญาตผลิตหรือนําเข้า

สถานะเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ ขณะยื่นคําขออนุญาต
( ) ยังไม่ได้นําเข้ามาในราชอาณาจักร
( ) นําเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วถูกกักไว้ที่ด่านศุลกากร มูลค่าสินค้าประมาณ ........................ บาท
( ) นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านพิธีศุลกากรถูกต้องแล้วและขณะนี้เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ
อยู่ที่...................................................................................................................
( ) ผลิตในราชอาณาจักร ขณะนี้อยู่ที่ .........................................................
** โปรดระบุและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความสอดคล้องของการขออนุญาตผลิตหรือนําเข้า

๓. รายละเอียดและเอกสารประกอบคําขอ
เอกสารหลักฐาน
( ) แค๊ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ (กรณีขออนุญาตผลิตหรือนําเข้า)
( ) ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ (กรณีขออนุญาตผลิตหรือ
นําเข้า)
( ) เครื่อง/อุปกรณ์ตัวอย่าง จํานวน………..เครื่อง (กรณีให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจและทดสอบ)
( ) บัญชีแสดงรายการอุปกรณ์ที่จะนํามาผลิตเป็นเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (กรณีขออนุญาตผลิต)
( ) บัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และสถานที่ตั้งหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
(กรณีการขออนุญาตจําหน่าย หรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้ง)
( ) ใบตอบรับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือ Proforma Invoice หรือใบสั่งซื้อสินค้า (P/O) หรือใบกํากับสินค้านําเข้า
(กรณีขออนุญาตนําเข้า)
( ) ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับที่...........วันที่............................. (กรณีเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นเครื่อง
วิทยุคมนาคมซึ่งขออนุญาตทํา นําเข้า มีไว้เพื่อจําหน่าย)
จํานวนเอกสารหลักฐานทั้งหมด ………….. หน้า

๔. รายละเอียดของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฯ/เครื่องวิทยุคมนาคม
เครื่อง........................................................ตราอักษร......................................................... แบบ/รุ่น………………………………………………
ประเภทการรับสัญญาณ (…)ภาคพื้นดิน(Terrestrial) (…)ผ่านดาวเทียม(Satellite) (...)ทางสาย (Cable) (...)IPTV (...)อื่นๆ……
มาตรฐานเงื่อนไขการเข้าถึง(Conditional Access)……………………………………………………...................................................................
ผลิตโดย.....................................................ประเทศ...........................................................จํานวน………………………………………..เครื่อง
กรณีได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องรับ เครื่องหรืออุปกรณ์ฯ
Class………………………………………………… NBTC ID. ………………………………………………..
๕. ใบแทนใบอนุญาต
เอกสารหลักฐาน
( ) ใบรับแจ้งความเอกสารการอนุญาตสูญหายของสถานีตํารวจ หรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
( ) ใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม (กรณีใบอนุญาตชํารุด)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น และเอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมนี้เป็นจริงทุกประการ
…….…………………………………………….
ลายมือชื่อผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ
วันที่........../........../..........

…………………………………………….
ตําแหน่ง

……………………………………….
ตราประทับบริษัท

สําหรับเจ้าหน้าที่
บันทึก :

ผู้ตรวจสอบคําขอ :

ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ผู้รับใบอนุญาต
วันที่............/............../..............

คําเตือน : หากผู้ขออนุญาตไม่แจ้งข้อความจริงต่อเจ้าพนักงานผู้อนุญาต ถือว่าผู้ขออนุญาตกระทําความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
The National Broadcasting and Telecommunications Commission
อนุญาตให้
ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่สามารถใช้รบั หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
------------------------------------------เอกสารอนุญาตฉบับที่
วันที่
อนุญาตให้
เลขทะเบียนการค้า
ที่ตั้ง
จังหวัด
โทรศัพท์
ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
ผลิตโดย
เพื่อ
ดังมีรายการต่อไปนี้
ที่
จํานวน (เครื่อง)
รายการ
ตราอักษร
ความถี่รับ
ตามเอกสารแนบท้าย จํานวน
หมายเหตุ

แบบ/รุ่น
ฉบับ

เอกสารอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่
(ลงนาม).........................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ต่อ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๗๘ ๕๒๐๒-๓

เงื่อนไขการอนุญาต
เพื่อผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพือ่ จําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
------------------------------------------๑. ห้ามนําเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปใช้ประโยชน์ใด ๆ นอกจากที่ปรากฏในเอกสารการอนุญาตนี้
๒. การอนุญาตจะโอนกันไม่ได้
๓. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เงื่อนไขการ
อนุญาต ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับเป็นสมาชิกต้องนําไปใช้กับการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย
๕. จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบในเวลาอันควร
๖. จัดส่งสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๓๑
ธันวาคมของแต่ละปี เว้นแต่กรณีมีการจําหน่ายหรือรับติดตั้งหมดในแต่ละบัญชี ให้จัดส่งบัญชีหรือสําเนาแสดงรายการเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการจําหน่ายหรือติดตั้งหมด
๗. ผู้ได้รับอนุญาตและสํานักงานสาขาจะต้องแสดงสําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตประเภทนิติบุคคลนั้นในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๘. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะยกเลิกการอนุญาตที่ออกให้หาก
ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตกระทําผิดเงื่อนไขการอนุญาต
-------------------------------------------

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
The National Broadcasting and Telecommunications Commission
อนุญาตให้
ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่สามารถใช้รบั หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
-------------------------------------------

เอกสารอนุญาตฉบับที่

วันที่

อนุญาตให้
เลขทะเบียนการค้า
ที่ตั้ง
จังหวัด

โทรศัพท์

ซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ
ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
เอกสารอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่

(ลงนาม).........................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ต่อ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๗๘ ๕๒๐๒-๓

เงื่อนไขการอนุญาต
เพื่อผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพือ่ จําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์
ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
------------------------------------------๑. ห้ามนําเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปใช้ประโยชน์ใด ๆ นอกจากที่ปรากฏในเอกสารการอนุญาตนี้
๒. การอนุญาตจะโอนกันไม่ได้
๓. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เงื่อนไขการ
อนุญาต ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับเป็นสมาชิกต้องนําไปใช้กับการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย
๕. จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบในเวลาอันควร
๖. จัดส่งสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๓๑
ธันวาคมของแต่ละปี เว้นแต่กรณีมีการจําหน่ายหรือรับติดตั้งหมดในแต่ละบัญชี ให้จัดส่งบัญชีหรือสําเนาแสดงรายการเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการจําหน่ายหรือติดตั้งหมด
๗. ผู้ได้รับอนุญาตและสํานักงานสาขาจะต้องแสดงสําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตประเภทนิติบุคคลนั้นในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๘. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะยกเลิกการอนุญาตที่ออกให้หาก
ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตกระทําผิดเงื่อนไขการอนุญาต
-------------------------------------------

