
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 

(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือ  

หรืออุปกรณท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจกรกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

แบบบอกรับเปนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒) 

 

 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

 

๑. 
 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุง
ประกาศคณะกรรมการ กิจการกระจาย เสี ย ง  
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 
จํ าหนาย  หรือ มี ไว เ พ่ือจํ าหน ายหรือรับติดตั้ ง 
เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณสําหรับใชรับ 
หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับ 
เปนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการ 
กํา กับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสี ยง 
และกิจการโทรทัศนในปจจุบัน  

 

ไมมีผูแสดงความคิดเห็น 
 

เห็นสมควรยืนยันตามรางเดิม 



 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

              อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซ่ึ ง แก ไ ข เ พ่ิม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ อ งค ก ร 
จั ดส ร รคลื่ น ค ว าม ถ่ี และ กํ า กับกา รป ระกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทร ทัศน  และ 
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒ )  พ .ศ .  ๒๕๖๐  
มาตรา ๒๗ (๖) และ (๒๔) ประกอบกับมาตรา ๘๑ 
วรรคสอง แห งพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 
คลื่ น ค ว าม ถ่ี แล ะ กํ า กั บกา รป ระกอบ กิ จก า ร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ 
กิ จกา รกระจาย เสี ย ง  กิ จการ โทร ทัศน  และ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 
 

 

๒. 
 

ขอ  ๑  ประกาศนี้ ให ใชบั ง คับตั้ งแต 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 

 

ไมมีผูแสดงความคิดเห็น 
 

เห็นสมควรยืนยันตามรางเดิม 
 



 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

 

๓. 
 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ ของ
ประกาศคณะกรรมการ กิจการกระจาย เสี ย ง  
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 
จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณท่ีสามารถใชรับหรือแปลง
สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือ กิจการโทร ทัศนแบบบอกรับ เปนสมาชิก  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ข อ  ๑๐ การ พิจารณาอนุญาต 
ใหผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือ 
รับติดตั้ งแลวแตกรณี หากเครื่ องรับเครื่องมือ 
หรืออุปกรณท่ีขออนุญาตนั้นเปนเครื่องวิทยุคมนาคม
ด ว ย  ใ นกร ณี ท่ี คณะกรรมกา ร พิจ า รณาแล ว
เห็นสมควรอนุญาตตามคําขอ ให เจาพนักงาน 
ผูออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
ออกใบอนุญาตทํา  นํ า เข า  ค าหรื อ มี ซ่ึ ง เครื่ อ ง 
วิทยุคมนาคมแลวแตกรณี ใหกับผูขอรับอนุญาต 
ในคราวเดียวกัน โดยให ถือว าผู ขอรับอนุญาต 

 

มีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน ๖ ราย ดังนี้  
 
๑) บริษัท พีเอสไอ คอรปอเรช่ัน จํากัด   
เห็นดวยกับการแกไขดังกลาว เนื่องจากปจจุบัน 
ผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ไดรับผลกระทบอยางมากจากการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี  ดั งนั้น จึ ง เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมการประกอบกิจการ
โครงข ายกระจาย เสี ยงและกิจการโทร ทัศน 
ในปจจุบันแลว  
 
๒) นายกําธร ขันทอง (อาทอิเล็คทรอนิคส) 
เห็นดวยกับรางประกาศฉบับดังกลาวและเสนอให
เพ่ิมเติมวรรคสาม ดังนี้ “กรณีไดรับใบอนุญาต
จําหนายแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีไว เ พ่ือ
จําหนาย หรือรับติดตั้งแลวดวย” 
 
๓) นายวิศรุต จงผดุงสัตย (บริษัท แหลมทอง
อิ เ ล็ ค ท ริ ค  ก รุ ป  จํ า กั ด )  เ ห็ น ด ว ย กั บ 

  

          พิจารณาเห็นสมควรยืนยันตามรางประกาศฯ 
เนื่องจาก 
      ๑) มาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดวา “ผู ใดผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไว 
เพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรือ
อุปกรณเพ่ือใหบุคคลอ่ืนนําไปใชรับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ 
กิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก โดยไมได 
รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเ กินสองป หรือปรับไม เกินสองลานบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ” การอนุญาตเก่ียวกับเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณตามมาตรา ๗๐ กําหนดใหมีการ
การขออนุญาตดําเนินการ ๕ ประเภท ซ่ึงกฎหมายมี
เจตนารมณในการกํากับดูแลการอนุญาตแตละ
ประเภทท่ีแตกตางแยกออกจากกัน  
       ๒) กรณีการขอใหมีการยกเวนการขออนุญาตมี
ไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้ง หากผูนั้นไดรับอนุญาตให
จําหนายแลวนั้น เห็นวา  พ.ร.บ. การประกอบกิจการ



 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคมดังกลาว
ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมแลว”   
    

ร า งประกาศฉบั บดั ง กล า ว  ท้ั งนี้  เ สนอ ให มี 
การยกเวนการขออนุญาตมีไวเพ่ือจําหนาย หรือรับ
ติดตั้ง กรณีขอรับใบอนุญาตจําหนายแลว 
 
๔) นายอิสรีย  สุรเชษฐพันธุ  (บริ ษัท ปณชัย 
เซอรวิส กรุป จํากัด) เห็นดวยกับรางประกาศฉบับ
ดังกลาว ท้ังนี้  เสนอใหเพ่ิมขอยกเวนการขอรับ
ใบอนุญาตมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้ง กรณีท่ี
ไดรับใบอนุญาตจําหนายแลว  
  
๕) นายเชียงใหม คูสันเทียะ (สันเทียะแซทเทิล
ไลท )  เห็นด วย กับร างประกาศฉบับดั งกล าว 
เนื่องจากชวยลดข้ันตอนการขอรับใบอนุญาต ท้ังนี้ 
เสนอเพ่ิมเติมใหมีการยกเวนหรือยกเลิก ใบอนุญาต
มีไว เ พ่ือจําหนายหรือรับติดตั้ ง  เพราะซํ้าซอน 
กับใบอนุญาตจําหนาย  
 
 
 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไมได
ใหอํานาจ กสทช. ออกประกาศ หรือกฎเพ่ือกําหนด
ยกเวนการขอรับอนุญาตใดๆ แตอยางใด จึงไมอาจ
กําหนดใหผูท่ีไดรับอนุญาตใหจําหนายแลว ใหถือวา
ไดรับอนุญาตใหมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งดวย  
  



 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

๖) นายสมบัติ แสนมี (สมบัติแซทเทิลไลท) เสนอ
ให เ พ่ิม เติมวรรคสาม “กรณีได รับใบอนุญาต
จําหนายแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีไว เ พ่ือ
จําหนาย หรือรับติดต้ังดวย” ท้ังนี้  เพ่ือเปนการ 
ลดภาระใหกับผูประกอบกิจการ  
 

 

๔. 
 

ข อ  ๓  ใ ห ย ก เ ลิ ก ค ว า ม ใ น ข อ  ๑ ๓  
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 
จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณท่ีสามารถใชรับหรือแปลง
สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
หรือ กิจการโทร ทัศนแบบบอกรับ เปนสมาชิก  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“ขอ ๑๓ ใหผู ได รับอนุญาตตาม
ประกาศนี้ ชําระคาธรรมเนียม ดังนี้ 

 (๑) การอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา 
คราวละ ๑.- บาทตอเครื่อง 

 

มีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน ๔ ราย ดังนี้ 
  
 
๑) บริษัท พีเอสไอ คอรปอเรช่ัน จํากัด   
เห็นดวยกับการแกไขดังกลาว เนื่องจากปจจุบัน 
ผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ไดรับผลกระทบอยางมากจากการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี  ดั งนั้น จึ ง เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมการประกอบ 
กิจการโครงขายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ในปจจุบันแลว 
 
 

 

          ผูแสดงความคิดเห็น ท้ัง ๔ ราย ไดแสดง 
ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันโดยเห็นดวย 
กับการแกไขปรับลดอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว 
เนื่องจากจะเปนการชวยลดภาระคาใชจายใหกับ 
ผูประกอบกิจการ กรณีจึงเห็นสมควรยืนยันตาม 
รางเดิม 



 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

 (๒) การอนุญาตใหจําหนาย คราวละ 
๓๐๐.- บาท 

 (๓) การอนุญาตใหมีไวเพ่ือจําหนาย
หรือมีไวเพ่ือรับติดตั้งแลวแตกรณีคราวละ ๓๐๐.- 
บาท 

 
             (๔) ใบแทนการอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐.- 

บาท” 
 

๒) นายกําธร ขันทอง (อาทรอิเล็คทรอนิคส)  
เห็นดวย เนื่องจากเปนการลดอัตราคาธรรมเนียม 
ซ่ึงถือเปนการลดภาระใหกับผูประกอบกิจการ  
 
๓) นายอิสรีย  สุรเชษฐพันธุ  (บริ ษัท ปณชัย 
เซอรวิส กรุป จํากัด) เห็นดวยกับรางประกาศ 
ฉบับดังกลาว 
 
๔) นายเชียงใหม คูสันเทียะ (สันเทียะแซทเทิล
ไลท) เห็นดวยกับรางประกาศฉบับดังกลาว  
เพราะเปนการชวยลดภาระของผูประกอบการ 
เปนอยางยิ่ง  

 
 

๕.  
 

อ่ืนๆ 
 

 

บริษัท แอปเปล  เสนอความคิดเห็น ดังนี้  
 

๑) เสนอใหมีการยกเลิกการประมาณการ
จํานวนในการนําเขาอุปกรณ 
 
 
 

 
 
   ๑)  เห็นสมควรยืนยันตอรางประกาศฯ เนื่องจาก
การกําหนดเง่ือนไขใหผูขอรับใบอนุญาตท่ีประสงค 
จะขออนุญาตนําเขาตองแจงจํานวนเครื่องรับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ หรือเครื่องวิทยุคมนาคม ท่ีจะนําเขามา 
ในประเทศไทยแตละครั้ง มีความจําเปนตอการกํากับ



 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๒) การแกไขระยะเวลาอายุใบอนุญาตนําเขา 
จากเดิม ๖ เดือน ควรเปลี่ยนแปลงเปน ๑ ป  
 
 
 
 
 
 
 

ดูแลและควบคุมการนําเขาซ่ึงเครื่องรับเครื่องมือหรือ
อุปกรณ หรือเครื่องวิทยุคมนาคม และการตรวจสอบ
ความถูกตองของเครื่องหรืออุปกรณท่ีผานการนําเขา
แตละครั้ง อีกท้ัง กระบวนการนําเขาเครื่องฯ จะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีเ ก่ียวของ ดังนั้น การแจงประมาณการจํานวน 
เครื่องฯ ท่ีประสงคจะนําเขามาในราชอาณาจักรนั้น  
จึ ง เปน ไปเ พ่ือมาตรการในการตรวจสอบ การ
ควบคุมดูแลเครื่องฯ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 

๒) การขอรับใบอนุญาตนําเขาเครื่องหรืออุปกรณ
ตามมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บางกรณีเครื่องหรืออุปกรณดังกลาวมีสภาพเปนเครื่อง
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ดวย ซ่ึงผูขอนําเขาจะตองขออนุญาตตาม
มาตรา ๗๐ และใบอนุญาตนําเขาตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ดวย โดยใบอนุญาตนําเขา
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มีอายุ



 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๓ )  เ ส น อ ใ ห มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ 
การขอรับอนุญาตนําเขา โดยใหมีการขอรับอนุญาต
ดังกลาวพรอมชําระเงิน ผานทางระบบออนไลน 
เพ่ือเปนการสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

คราวละ ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีออก ดังนั้น การกําหนด
ระยะเวลาอนุญาตการนําเขาตามมาตรา ๗๐ จึงตอง
ส อ ด ค ล อ ง กั บ อ า ยุ ใ บ อ นุ ญ า ต นํ า เ ข า ต า ม
พระราชบัญญัติวิทยุฯ ซ่ึงหากมีการกําหนดใหอายุการ
อนุญาตแตกตางกัน อาจจะกอใหเกิดผลกระทบท่ีผูขอ
อนุญาตจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตนําเขาซ่ึงเครื่อง
วิ ท ยุ ค ม น า ค ม ใ ห ม ใ ห ต อ เ นื่ อ ง แ ล ะ ต อ ง เ สี ย
คาธรรมเนียมใหมโดยไมไดรับยกเวนตามรางขอ ๒  
จึงสมควรยืนยันตามรางประกาศฯ 

 
     ๓) การขอใหมีการแกไขปรับปรุงรูปแบบการ
ขอรับอนุญาตนําเขาและการชําระเงินผานทางระบบ
ออนไลนนั้น เห็นวา  การเสนอความคิดเห็นในประเด็น
ดังกลาวนี้ไมไดเก่ียวของโดยตรงกับ (ราง) ประกาศฯ 
ฉบับท่ีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ซ่ึงเปนการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวของกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการของสํานักงานในการพิจารณาปรับปรุง
แกไขกระบวนการดังกลาวเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกผู ขอรับใบอนุญาต โดยสํานักงาน  กสทช . 



 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
 
 
 
     ๔) เสนอใหการติดเครื่องหมาย (สติ๊กเกอร)  
ท่ีตั ว อุปกรณ ท่ีประสงค จะนํ า เข านั้ น  ควรให
ผูประกอบการสามารถผลิตและติดสติ๊กเกอร
ดังกลาวไดดวยตนเอง โดยเปนการออกสติ๊กเกอร 
ใหแก บริษัท ซ่ึงสติ๊กเกอรดังกลาวจะมีความสัมพันธ
กับเลขหมายประจําตัวเฉพาะของบริษัทนั้น ๆ  
 

สามารถพิจารณาแกไขปรับปรุงกระบวนการขอรับ
ใบอนุญาตดังกลาวไดโดยไมตองปรับปรุงแกไขราง
ประกาศฯ ฉบับดังกลาว 
 
๔) การอนุญาตใหผูนํ า เขาสามารถผลิตและติด
เครื่องหมาย (สติ๊กเกอร) ไดเองนั้น เห็นวา การเสนอ
ความคิดเห็นในประเด็นดังกลาว ไมไดมีประเด็นท่ี
เก่ียวของโดยตรงกับ (ราง) ประกาศฯ ฉบับท่ีรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ การกําหนดแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติใหการขอรับใบอนุญาตใหนําเขาตาม
มาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตองมี
เครื่องหมาย (สติ๊กเกอร) แสดงการนําเขาท่ีเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีไดรับการอนุญาตใหนําเขาแลว
นั้น เห็นวา เปนมาตรการในการกํากับดูแลภายหลัง
การขอรับใบอนุญาตนําเขาเพ่ือกํากับดูแลควบคุม และ
สามารถตรวจสอบไดวา เครื่องรับเครื่องมือหรือ
อุปกรณท่ีนําเขามานั้นไดรับอนุญาตใหนําเขาตาม
มาตรา ๗๐ โดยชอบดวยกฎหมายแลว การปรับปรุง



 
 

ลําดับ 

 

(ราง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต  
นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายฯ 

 (ฉบับท่ี ..) 
 

 
 

ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
การพิจารณาปรับปรุงรางประกาศ 

ตามผลการรับฟง 
ความคิดเห็นสาธารณะ 

แกไขตามขอคิดเห็นดังกลาว  สํานักงาน กสทช .  
จึงสามารถปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
ดังกลาวไดโดยไมตองแกไข (ราง) ประกาศฯ ฉบับท่ี 
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะแตอยางใด 

 


