
๑ 
 

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 

 (ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

๑ ชื่อรางประกาศ นายหัสกร กิตติจําเริญ บริษัท อลัน แอนด โอเวอรรี่ 

เห็นสมควรปรับปรุงชื่อประกาศใหมีความสอดคลองกับ

เนื้อหาของประกาศ  

เห็นสมควรปรับปรุงชื่อรางประกาศตามท่ีเสนอ เปน  

“ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

อนุญาตใหผลิต  นํ า เข า จํ าหนายหรือมี ไว เ พื ่อ

จําหนายหรือรับติดตั ้ง เครื ่องรับเครื ่องมือหรือ

อุปกรณ สําหรับที่สามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณ

ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก” 

๒ โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

อนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายหรือ

รับติดตั้งเครือ่งรับ เครือ่งมือหรืออุปกรณสําหรับใชรับหรือ

แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกเพื ่อใหผู ที ่

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน)  

อยากทราบวาผูรางตองการจะออกใบอนุญาตทั้งหมดกี่

ประเภท เนื่องจากการ “จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย

หรือรับติดตั ้ง” ไดบัญญัติรวมกันและเชื่อมดวยคําวา 

“หรือ” ดังนั้น หากผูประกอบการตองการ (๑) จําหนาย 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากตามรางประกาศกําหนดใหผูขอรับอนุญาต

สามารถยื ่น คําขอรับการอนุญาตครั ้ง เดียวให

ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทที ่จะขอรับการ

อนุญาต  



๒ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

ประสงคจะผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายหรือ

รับติดตั้งเครือ่งรับเครือ่งมือหรืออุปกรณดังกลาวไดทราบถึง

หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ 

(๒๔ ) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๘๑ วรรคสอง แห ง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื ่นความถีแ่ละกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปนกฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 

มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗๐ แหง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนพระราชบัญญัติที ่มี

(๒) มีไวเพื่อจําหนาย และ (๓) รับติดตั้งพรอมๆ กันใน

คราวเดียวจะยื ่น คําขออนุญาตเพียงครั ้ง เดียวให

ครอบคลุมกิจการท้ัง ๓ ประเภทนี้ไดหรือไม?   

 



๓ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

บทบัญญัติบางประการท่ีเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ 

มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตผลิต นําเขา จําหนาย หรือมี

ไว เ พื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้ง เครื ่องรับ เครื ่องมือหรือ

อุปกรณสําหรับใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ

ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับ

เปนสมาชิกไว ดังตอไปนี้ 

๓ ขอ ๑ ประกาศนี ้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจาย เสี ยง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาต

ใหผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตั้ง

 ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับชื่อรางประกาศ 

ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

อนุญาตใหผลิต  นํ า เข า จํ าหนายหรือมี ไว เ พื ่อ

จําหนายหรือรับติดตั ้ง เครื ่องรับเครื ่องมือหรือ



๔ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

เครื ่องรับเครือ่งมือหรืออุปกรณสําหรับใชรับหรือแปลง

สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก”  

อุปกรณ สําหรับที่สามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณ

ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก 

๔ ขอ ๒ ประกาศนี ้ให ใชบังคับตั ้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ไมมี  

๕ ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง

อืน่ใดในสวนทีมี่กําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือ

แยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 

ไมมี  

๖ ขอ ๔ ในประกาศนี ้

  “การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก” หมายความวา 

การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนประเภทที ่

ผู ใชบริการประสงคจะรับบริการดังกลาวตามเงื่อนไขที่ผู 

ใหบริการกําหนด โดยผูใหบริการไมประสงคจะใหบริการ

เปนการท่ัวไป ซ่ึงจะมีคาบริการหรือไมก็ได 

  “เครื ่อ งรับ  เครื ่อง มือหรือ อุปกรณ” 

นายไพบูลย สุรชัย บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด  

การพิจารณาเก่ียวกับการบอกรับสมาชิก ตองสามารถ

กําหนดตัวตนและควบคุมการใชบริการของผูเปนสมาชิก

ได เพราะฉะนั้น เครื่องรับและแปลงสัญญาณท่ีไม

สามารถระบุตัวสมาชิกได ก็ไมควรเขาขายเปนเครื่อง/

อุปกรณท่ีใชในกิจการบอกรับสมาชิก  

 

นายไพบูลย สุรชัย บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด  

ยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากคํานิยามมีความชัดเจน

อยูแลว หากแตกรณีดังกลาวถือเปนเรื่องของการ

ตีความคําวา "การประกอบกิจการบอกรับสมาชิก”  

 

 

 

 

 



๕ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

หมายความวา เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีสามารถใช

รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กลองรับสัญญาณปจจุบันสามารถรับหรือแปลง

สัญญาณไดอยูแลว จึงไมเขาใจความหมายท่ีชัดเจน และ

นัยยะในการกําหนดใหตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

และจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนด โดยเห็นวา

ประกาศฉบับนี้ควรที่จะใชบังคับกับผูที่ไดรับประโยชน

จากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศนบอกรับสมาชิกเทานัน้ ซึ่งในกรณีของผูนําเขา

กลองหรืออุปกรณท่ีนําไปใชกับกิจการโทรทัศนฟรีทีวี ไม

ควรจะตองถูกบังคับตามประกาศนี้  

• ตองการความชัดเจนของคํานิยาม หรือเครื่องท่ี

อยูภายใตการกํากับดูแลของประกาศนี้ เพราะเปนการ

ระบุคุณสมบัติของกลอง ท่ีทําใหกลองทุกประเภทตอง

รับอนุญาต เวนแตอุปกรณประเภท หนวดกุง 

นายนภาศักดิ์ โคตรวิบูลย 

ขอ ๔ วรรค ๒ เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ ซ่ึงระบุ

คุณสมบัติของเครื่องเพียง “ทีส่ามารถใชรับ หรือ แปลง

มีนัยเปนการแสดงความเห็นในเรื่องของ

คาธรรมเนียม ในขอ ๑๓  

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม  

เนื่องจากคํานิยามของเครื่องรับหรือเครื่องมือมีความ

ชัดเจนและเหมาะสม  และสอดคลองกับเจตนารมณ

ของกฎหมายที่มุ งประสงคจะกํากับดูแลเครื ่องมือ

หรืออุปกรณท่ีใชในกิจการบอกรับสมาชิกแลว 

ทั ้งนี ้กิจการบอกรับสมาชิก ไมไดพิจารณาเฉพาะ

กิจการที่จะตองมีการสมัครเปนสมาชิกหรือมีการ



๖ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาณ ในการรับรายการ ของกิจการกระจายเสียง 

หรือกิจการโทรทัศน แบบบอกรับสมาชิก” การระบุ

คุณสมบัติดังกลาว มีความบกพรอง และขาดความ

ชัดเจนของคํานิยาม เปดโอกาสใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจใช

ดุลพินิจในทางปฏิบัติเปนอยางมาก นอกจากนี ้ บท

นิยาม หรือรางประกาศฯ ที่เกี่ยวของใหขออื่นๆ ที่อาจ

นํามาใชเปนแนวทางในการพิจารณา หรือเพ่ือเปนกรอบ

ในการตัดสินใจ นั ้น ไมพบวามีหัวขอใดทีส่ามารถ

นํามาใชประกอบเพือ่ทําใหเกิดความกระจางไดดังนั ้น 

การระบุคุณสมบัติ ของเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ 

ขางตนจึงควรมีรายละเอียดและ/หรือ ขอพิจารณาที่

สอดคลองสําหรับ คุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานตามท่ีควรจะเปน

ของเครื่องรับฯ แบบบอกรับเปนสมาชิก กลาวคือ  

๑. สามารถระบุตัวตนของผูใชบริการได จากเลข ID ของ

เครื่องท่ีใชรับหรือแปลงสัญญาณในแตละเครื่อง 

๒. สามารถทําการควบคุม ปด-เปด เครื่องรับ หรือแปลง

เรียกเก็บคาสมาชิก หากแตเปนการพิจารณาวา 

เครื่องและอุปกรณดังกลาวมีคุณลักษณะทางเทคนิค

ทีส่ามารถนําไปใชในกิจการบอกรับเปนสมาชิก หรือ

ผูใหบริการมีการกําหนดเงือ่นไขในการเขาถึงบริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศนหรือไม อยางไร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาณเปน การเฉพาะ กรณีผูใชบริการไมปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ผู ใหบริการกําหนด เนื ่องจากผู ใหบริการไม

ประสงคจะใหบริการเปนการทัว่ไป จากอุปกรณทีต่ิดตั้ง

มาพรอมเครือ่ง เชน SMART CARD,DONGLE,SECURE 

ICROCONTROLLER IC. เปนตน  

๓. มีคุณสมบัติและ/หรือชองทางการตอเพิ่มอุปกรณ 

หรือเครื่องมือตามขอ ๑ , ๒ ในอนาคต  

อนึ่ง ในปจจุบันเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ ทีผ่ลิต

เพื่อใชรับสัญญาณโทรทัศนผานทางระบบจานดาวเทียม

ทุกเครื่องจะมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน คือ สามารถใชรับ

หรือแปลงสัญญาณจากผู ใหบริการโทรทัศนตาม

หลักเกณฑ “MUST CARRY RULE” ที่กําหนดโดย 

กสทช. อยูแลว แตคุณสมบัติของเครื่องรับดังกลาวจะ

เปนไปตามวัตถุประสงคของผูผลิต และผูใหบริการ ซึ่ง

จะมีทั ้งบริการโทรทัศน เปนการทัว่ไป และบริการ

โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก เพือ่ใหผู บริโภคไดเลือก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และตัดสินใจ ดังนั ้น การที่ กสทช. ไดมีการเสนอราง

ประกาศฯ ขางตน โดยนําคุณสมบัติขั ้นพื ้นฐานของ

เครื่องรับ เครือ่งมือ หรืออุปกรณทัง้หมดมากําหนดไว

เปนคํานิยามของกิจการกระจายเสียงหรือ   กิจการ

โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก จึงเปนสิ่งทีไ่มถูกตองและ

ขาดความชัดเจน อันอาจกอใหเกิดปญหาทีจ่ะตามมาใน

อนาคตได 

นายกระจาง โลจนศิริศิลป จากบริษัท คิวแซท จํากัด 

และบริษัท ดีเอ็มซี ๑๕๔ จํากัด 

ความชัดเจนของคําวา “บอกรับสมาชิก” เพราะเครื่อง

ของผู ผลิตบางราย เชน QSAT มิไดทําขึ้นเพื่อการ

บอกรับสมาชิก แต เปนการรับสัญญาณแบบทั่วไป ที่

เรียกวา Free To Air คือ ทีเ่ปดใหชมฟรีโดยไมกําหนด

กลุมผูรับชมเหมือนเสากางปลา แตบางรายบอกรับ

สมาชิก จริงๆ คือ มีคาบริการรายเดือน และ รับชมชอง 

เฉพาะที่ผลิตขึน้เพือ่สมาชิก กําหนดความเปนสมาชิกได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคมตาม

กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 

 

 

 

หรือบางรายใหซื ้อเครื ่องของตนเองเทานั้นจึงจะดู

รายการที่ผลิตขึน้เพือ่ผูซื้อเครื่องรับสัญญาณของตนเอง 

ซ่ึงเทากับสรางกลุมสมาชิกตามนิยาม ถึงแมจะระบุผูเปน

สมาชิกไมได หรือไมไดเก็บคาบริการรายเดือนก็ตาม แต

ก็เทากับสรางกลุมสมาชิกของตนเองขึ้นมา จึงถือวามี

วัตถุประสงคในการสรางสมาชิก ซ่ึงแตกตางจากบางราย

เชน QSAT ที่ถึงแมจะใช เทคโนโลยี เดียวกัน แต ไมมี

วัตถุประสงคในการสรางกลุ มสมาชิก ซึ่งก็เหมือนการ

ขายเครื่องรับวิทยุธรรมดา และหากมีวัตถุประสงคที่จะ

สราง กลุ มสมาชิก จึงคอยแจงและเขาระบบที่ กสทช 

กําหนดข้ึนมานี้ 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) เห็นสมควรใหแกไข

เพ่ิมเติม 

“เครื ่องวิทยุคมนาคม” หมายความวาเครื ่องวิทยุ

คมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม แตไมรวมถึง

เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ สําหรับใชเฉพาะใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากเครื่องหรืออุปกรณที่ใชในการรับสัญญาณ

รายการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ระบบบอกรับสมาชิกหากมีการใชงานคลื่นความถีใ่น

การรับสัญญาณ กรณียอมมีลักษณะเปนเครื่องวิทยุ



๑๐ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ

กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก 

เหตุผล เพือ่ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในความหมายคํา

วา “วิทยุคมนาคม” ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณสําหรับ

ใชเฉพาะในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ

ของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน ไมจัดเปน

เครื่องวิทยุคมนาคม ทั ้งนี ้ผู รางควรคํานึงถึงความ

สอดคลองกันของนิยาม”วิทยุคมนาคม”ในกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team ขอเสนอแกไข คํานิยาม ตอไปนี้ 

“เครื ่องวิทยุคมนาคม” หมายความวา เครื ่องวิทยุ

คมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม แตไมรวม

ตลอดถึงเครื ่องรับ เครือ่งมือ หรืออุปกรณสําหรับใช

เฉพาะในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ

คมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม ซึ ่ง

จะตองไดรับการอนุญาตตามทีก่ฎหมายกําหนดดวย 

นอกจากนั้น เครื่องรับหรือเครื่องมือดังกลาวมิไดเปน

เครื อ่งรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื ่องรับวิทยุ

โทรทัศนในความหมายท่ัวไป    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “นําเขา” หมายความวา การนําเขามาใน

ราชอาณาจักรแตไมรวมถึง  การนําเขามาในราชอาณาจักร

และเก็บไวในเขตปลอดอากร เพ่ือการสงออก 

  “จําหนาย” หมายความวา การซื้อขาย 

จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือการโอน และใหรวมถึง การเชา

ใช เชาซ้ือ หรือการใหยืมดวย 

 

 

ของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบ

บอกรับสมาชิก  

เหตุผล  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนในความหมายของ

คําวาวิทยุคมนาคมตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเครือ่งรับ เครือ่งมือ หรือ

อุปกรณสําหรับใชเฉพาะในการรับหรือแปลงสัญญาณใน

การรับรายการของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ

โทรทัศน ไมจัดเปนเครื่องวิทยุคมนาคม 

 

 

 

บริษัท ทรู วิชัน่ส จํากัด (มหาชน) : เห็นสมควรให

แกไขเพ่ิมเติม 

 “จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนาย” หมายความวา การ

ซื้อขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือการโอน หรือการมี

ไวเพ่ือขาย จายแจก แลกเปลี่ยน หรือโอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม  

เปนการนิยามคําวา จําหนาย ท่ีมีความสอดคลองกับ

กฎหมายวิทยุคมนาคมแลว อีกท้ังในกรณีดังกลาว

ควรใหมีการกําหนดนิยามใหมีความครอบคลุม

พฤติการหรือการกระทําท่ีกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน



๑๒ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล : เนื่องจากความหมาย”การเชาใช เชาซือ้ หรือ

การใหยืม” มีความหมายแตกตางจากคําวา “จําหนาย”

และเพือ่ใหครอบคลุมคําวา”มีไวเพือ่จําหนาย” ซ่ึงเปน

สาระสําคัญของหัวใจหัวขอเรื่องของประกาศฯ นี ้ดังนัน้ 

จึงขอเสนอแกไขนิยามเปนขางตน เพื่อไมใหเกิดความ

สับสนในความหมายของคําวา “จําหนาย” ซ่ึงเปนท่ี

เขาใจและใชงานกันโดยทั่วไปและเพื่อใหสอดคลองกับ

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอเสนอแกไข คํานิยาม ตอไปนี้ 

“จําหนาย หรือมีไวเพือ่จําหนาย” หมายความวา การ

ซ้ือขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือการโอน หรือการมี

ไวเพื ่อขาย จาย แจก แลกเปลี ่ยน หรือโอน  และให

รวมถึง การเชาใช เชาซ้ือ หรือการใหยืมดวย 

เหตุผล : เนื่องจากความหมาย “การเชาใช เชาซือ้ หรือ

หรือการใชประโยชนจากเครื่องมือหรืออุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

  “ผูขอรับอนุญาต” หมายความวา ผูยืน่คํา

ขอรับอนุญาตผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนาย

หรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณตามประกาศนี้ 

 

 

 

 

 

 

การใหยืม” มีความหมายแตกตางจากคําวา “จําหนาย” 

และเพือ่ใหครอบคลุมคําวา “มีไวเพือ่จําหนาย” ซึง่เปน

สาระสําคัญของหัวขอเรื่องของประกาศฯนี้ ดังนั้น จึงขอ

เสนอแกไขนิยามเปนดังขางตน เพื ่อไมใหเกิดความ

สับสนในความหมายของคําวา “จําหนาย” ซ่ึงเปนท่ี

เขาใจและใชงานกันโดยทั่วไปและเพื่อใหสอดคลองกับ

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

นายอดิศักดิ์ ภูนิเทศ บริษัท ทรูวิช่ันส จํากัด  

คํานิยาม ผูขอรับอนุญาต ควรเปนผูประกอบการบอกรับ

สมาชิกที ่ไดรับอนุญาตจาก กสทช . เทานั ้น เพราะ 

TRUE มีปญหาการถูกลักลอบดึงสัญญาณจากการขาย

กลอง dream box ที่ขายทีแ่มสายหรือบานหมอ ราคา 

๕๐๐๐ บาท โดยผู ซื ้อกลองดังกลาวตองตอรหัสเขา

กลองท่ีมี server ทําใหดูรายการได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม  

เนื่องจากประกาศฉบับดังกลาวมีจุดประสงคในการ

กํากับดูแลเครื่องหรืออุปกรณท่ีสามารถใชกับกิจการ

บอกรับสมาชิกเทานั้น 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิรันดร บริษัท อินโฟแซท 

ควรมีการปรับปรุงคํานิยาม ผูรับอนุญาตในสวนของการ

รับติดตั้งเครื่องหรืออุปกรณใหมีความชัดเจน  

นายนิรันดร   ตั ้งพิรุฬหธรรม บริ ษัท อินโฟแซท 

อินเตอรเทรด จํากัด และสมาชิกกลุม BIG ๔ 

พิจารณาใหตัดคําวา “...หรือมีไวเพือ่จําหนาย หรือรับ

ติดตั้ง” เนื่องจาก  

๑. กสทช. ไมควรลงไปกํากับและควบคุมผูประกอบการ

รายยอย (ยี่ปวหรือซาปว) รวมถึงชางติดตั้งมากเกินไป 

กลุมพวกนี้เปนรากหญามีจํานวนเปนหมื่น ๆ ราย ไมมี

ความพรอมในระบบบัญชีและการขออนุญาตตาง ๆ ซึ่ง

จะเปนการเปดใหเจาหนาที ่ไมดีบางคนไปแสวงหา

ผลประโยชนไดโดยงาย 

๒. ควรคุมเฉพาะผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนายรายใหญ

เทานั้น 

๓. อุตสาหกรรมนี ้เติบโตมากวา ๒๔ ป โดยมีทั ้งการ

ยืนยันตามรางเดิม  

เนื่องจากมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ตองการควบคุมกํากับการมีไวเพ่ือรับ

ติดตั้ง มิไดควบคุมการรับติดตั้ง การกําหนดตามราง

ประกาศจึงสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย 

สวนกรณีของลูกจางของผูรับใบอนุญาตท่ีรับติดตั้ง

นั้นเปนการดําเนินการภายใตขอบเขตและสิทธิของ

ผูรับใบอนุญาตอยูแลว ซ่ึงไมตองขอรับอนุญาตอีก 

 

  

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

นําเขาและสงออก รวมทั้งสรางงาน สรางอาชีพใหคนที่

เกี ่ยวของในธุรกิจมากกวา ๕ หม่ืนคน ทําใหคนเขต

ชนบทหางไกลไดรับชมทีวี มีโอกาสเหมือนคนในเขต

เหมือง จึงไมอยากเห็น กสทช. เขาไปลวงลึกมากเกินไป 

ใหธุรกิจอยูไดเหมือนเดิม 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) บริษัท จี

เอ็มเอ็ม แซท จํากัด  

ขอหารือวาคํานิยาม “ผูขอรับอนุญาต” วาครอบคลุมถึง 

ชางอิสระผูรับติดตั้งกลองและจานรับสัญญาณดาวเทียม

ดวยหรือไม 

นายสมพันธ  จารุมิลินท จากบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด 

(มหาชน) 

“ผูขอรับใบอนุญาต” ตามมาตรา ๗๐ คือ ผูผลิต นําเขา 

จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนาย หรือรับติดตั้งเครื่องรับ 

เครื ่องมือ หรืออุปกรณตามประกาศนี ้ ตองเปนผู 

ประกอบกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกเทานั้น 

 

 

 

 

 

หากกลองและจานรับสัญญาณดาวเทียมเปนอุปกรณ

ท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณรายการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนบอกรับสมาชิกได 

การรับติดตั้งกลองและจานรับสัญญาณดาวเทียม

จะตองไดรับการอนุญาตตามประกาศนี้เชนเดียวกัน 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากไดกําหนดในขอ ๙ วรรค ๑ แลว  

 

 

 

 



๑๖ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อปองกันมิใหมีผูลักลอบผลิต นําเขา จําหนาย หรือมี

ไวเพื่อจําหนาย หรือรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือ หรือ

อุปกรณที่สามารถชมรายการโทรทัศนแบบบอกรับเปน

สมาชิกของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 

ในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูประกอบกิจการโทรทัศนแบบ

บอกรับเปนสมาชิกจะขอรับใบอนุญาต ผลิต นําเขา 

จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนาย หรือรับติดตั้งเครื่องรับ 

เครือ่งมือ หรืออุปกรณที่สามารถใชรับรายการโทรทัศน

แบบบอกรับเปนสมาชิกของบุคคลอ่ืน ผูขอรับใบอนุญาต

จะตองแสดงหนังสือยืนยันหรือหนังสืออนุญาตจาก          

ผูประกอบกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกราย

นัน้ ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดวย หากไมมีหนังสือ

ดังกลาว กสทช. ตองไมออกใบอนุญาตให 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

ใหเพ่ิมเติมคําจํากัดความของคําวา “มีไวเพ่ือจําหนาย” 

กับคําวา “จําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากคําวามีไวเพ่ือจําหนายมีความชัดเจนใน

ตัวเองแลว  



๑๗ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

                    “สํ า นั ก ง านส าข า ”  หมาย คว ามว า 

สํานักงานสาขาของนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตตามประกาศนี้ 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติแตงตั ้งใหปฏิบัติการตาม

ประกาศนี้ 

  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

เพิ ่มคํานิยามของคําวา “มีไวเพื ่อจําหนาย”  เพ่ือให

ความหมายที ช่ั ด เจน ถึงความแตกต างของคําว า 

“จําหนาย” 

 



๑๘ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

๗ หมวด ๑ 

การย่ืนขอรับอนุญาต 

---------------------- 

 ขอ ๕ ผูใดประสงคจะผลิต นําเขา จําหนาย หรือมี

ไว เ พื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้ง เครื ่องรับ เครื ่องมือหรือ

อุปกรณใหยืน่คําขออนุญาตตามแบบทีกํ่าหนดทายประกาศ

นี้ โดยผูยื่นขอรับอนุญาตตองแจงประเภทการขออนุญาตให

ชัดเจน  

 ในกรณีที่เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณตามวรรค

หนึ่งเปนเครื่องวิทยุคมนาคม ผูยื ่นขอรับอนุญาตตองยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวาดวย

วิทยุคมนาคมดวย   

 

 

 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) เสนอใหตัดวรรค ๒ 

ออกท้ังหมด เนื่องจาก 

๑. ตามขอเสนอแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๔ ท่ีไดเสนอใหเครื่อง

วิทยุคมนาคม ไมรวมถึงเครื่องรับ เครื่องมือ หรือ

อุปกรณสําหรับใชเฉพาะในการรับหรือแปลงสัญญาณใน

การรับรายการจองกิจการกระจายเสียง หรือกิจการ

โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก จึงไมจําเปนตองขอรับ

อนุญาตวิทยุคมนาคมดวย 

๒. ตามอารัมภบทของประกาศฯ ฉบับนี้ กําหนดให

ประกาศฉบับนี้เปนไปเพ่ือการปฏิบัติภายใต พรบ. การ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ. 

๒๕๕๑ มิใชภายใต พรบ. วทิยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ดัง

จะเห็นไดจากขอความตามวรรค ๒ ของประกาศฯ มิได

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากเครื่องหรืออุปกรณที่ใชในการรับสัญญาณ

รายการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ระบบบอกรับสมาชิกหากมีการใชงานคลื่นความถีใ่น

การรับสัญญาณ กรณียอมมีลักษณะเปนเครื่องวิทยุ

คมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม ซึ ่ง

จะตองไดรับการอนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนด  

กสทช. ไมอาจกําหนดใหเอกชนนไมตองปฏิบัติตาม

กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งได  

 



๑๙ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

กลาวอางอิงถึง พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แต

อยางใด 

๓. หากจะตองมีใบอนุญาตตาม พรบ. วิทยุคมนาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๘ ก็ควรเปนดุลพินิจของ กสทช.ตามขอ ๑๐ 

ท่ี กสทช.จะออกใบอนุญาตใหโดยอัตโนมัติหากพิจารณา

เห็นวาอุปกรณนั้นเปนเครื่องวิทยุคมนาคมซ่ึงจะโยงไปถึง

การไมตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พรบ .         

วิทยุคมนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘ เพราะตองขออนุญาตไมได

ร อ ง ขอ  เ ป น ก า รลดความ ซ้ ํา ซ อน ในกา รชํ า ร ะ

คาธรรมเนียม สรางความเปนธรรมให กับผู ขอรับ

ใบอนุญาต 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๕ วรรค ๒ ควรตัดออก เพ่ือใหสอดคลองกับ ขอ ๑๐ 

ท่ี กสทช.จะออกใบอนุญาตใหโดยอัตโนมัติหากพิจารณา

เห็นวาอุปกรณนั้นเปนเครื่องวิทยุคมนาคม (ควรใหอยูใน



๒๐ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

ดุลยพินิจ กสทช.) 

ขอตัดวรรค ๒ ออกท้ังหมด เหตุผล 

๑. ตามขอเสนอขอ ๔ เสนอใหเครื่องวิทยุคมนาคม ไม

รวมถึงเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณสําหรับใชเฉพาะ

ในการรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ

กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับ

สมาชิก  จึงไมจําเปนตองขอรับอนุญาตวิทยุคมนาคม

ดวย 

๒. เจตนาของ ประกาศฯ ฉบับนี้ มุงกําหนดการปฏิบัติ

ภายใต พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มิใชภายใต พรบ. วิทยุ

คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แตประการใด ดังจะเห็นไดจาก

ขอความตามวรรค ๒ ของประกาศฯ มิไดกลาวอาอิงถึง 

พรบ. วทิยคุมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แตอยางใด 

๓. หากจะตองมีใบอนุญาตตาม พรบ. วิทยุคมนาคม  

พ.ศ. ๒๔๙๘  ก็สมควรเปนดุลยพินิจของ กสทช.ตามขอ 



๒๑ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

๑๐ ที ่กสทช.จะออกใบอนุญาตใหโดยอัตโนมัติหาก

พิจารณาเห็นวาอุปกรณนั้นเปนเครื่องวิทยุคมนาคมซึ่ง

จะโยงไปถึงการไมตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาม

พรบ. วิทยุคมนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘ เพราะผูขออนุญาต

ไม ไดรองขอ เปนการลดความซ้ ําซอนในการชําร

คาธรรมเนียม สรางความเปนธรรมให กับผู ขอรับ

ใบอนุญาต 

๘ ขอ ๖ การยื่นขอรับอนุญาตตามขอ ๕ ใหดําเนินการ

ยื่นแบบคําขอที่กรอกขอมูลครบถวนและเอกสารหลักฐาน

หรือข อ มูล ที ่จํ า เปนตอง ใช ในการ พิจารณาอนุญาต 

ดังตอไปนี้ 

 ก .  เอกสารหลักฐานเกี ่ยวกับผู ขอรับ

อนุญาต 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือสํ า เนาบัตรอื ่นที ่กฎหมายบัญญัติ ให ใชแทนบัตร

ประจําตัวประชาชนได  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

  (๒) สําเนาทะเบียนพาณิชย  

  (๓ ) สําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณหสนธิที ่หนวยงาน

ผู รับผิดชอบการจดทะเบียนไดรับรองและออกใหไมเกิน

กําหนดระยะเวลาสามเดือน ซึ่งจะตองมีรายชื่อบุคคลที่มี

อํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั ้นและวัตถุประสงคที่

เกีย่วของกับการผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนาย

หรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ พรอมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติ

บุคคลดังกลาว 

 

 

  (๔) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย

พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน

บานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ในกรณีทีมี่การ

มอบอํานาจใหดําเนินการแทน 

 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

ขอ ๖ ก.(๓) จําเปนหรือไมที่ตองยื่นหลักฐานหนังสือ

บริคณหสนธิ และหากจําเปนเพราะเหตุใด (ในความเห็น

ของบริษัทฯคิดวาไมจําเปน) 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๖ ก.(๓) ตัดหลักฐานหนังสือบริคณหสนธิออก  

เพราะใชหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัด

จากกระทรวงพาณิชยก็เพียงพอในการแสดงความเปน

นิติบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากหนังสือบริคณหสนธิจะมีขอกําหนดเก่ียวกับ

ขอบเขตและวตัถุประสงคของการประกอบกิจการ

ของนิติบุคคล ซ่ึงมีความจําเปนตอการพิจารณาและ

การอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 ข .  เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ห รื อ ข อ มู ล ที ่

จําเปนตองใชในการพิจารณาอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๑) เอกสารแสดงรายละเอียดขอมูล

ทางเทคนิคของเครื ่องรับ เครื ่องมือหรืออุปกรณ เชน 

เอกสารชี้แจงรายการสินคา (Catalog) ขอกําหนดทาง

วิชาการ (Technical Specification) และมาตรการการ

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

ขอ ๖  ข. เอกสารหลักฐานที่จําเปนตองใชในการ

พิจารณาใบอนุญาต ควรแยกตามประเภทของการ

อนุญาตใหชัดเจนบางครัง้เราเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุ

ไวในคําขอครบถวนแลว แตเจาหนาทีร่ับเรือ่งขอ

เอกสารเพิม่จากทีเ่ตรียมไว ซึ่งทําใหตองยื่นเรือ่งหลาย

ครั้งกวาจะครบตามท่ีเจาหนาท่ีตองการ 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๖. ข. เอกสารหลักฐานที่จําเปนตองใชในการ

พิจารณาใบอนุญาต ควรแยกตามประเภทของการ

อนุญาตใหชัดเจน 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) : แกไขเพ่ิมเติม 

เอกสารแสดงรายละเอียดขอมูลทางเทคนิคของเครื่องรับ 

เครือ่งมือหรืออุปกรณ เชน เอกสารชีแ้จงรายการสินคา 

(Cataiog)  หรื อภายถ ายข อ กํ าหนดทางวิ ช าการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากเอกสารดังกลาวเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึง

คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องหรืออุปกรณอันมี

ความจําเปนตอการพิจารณาอนุญาตของ กสทช. 



๒๔ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

เขาถึงแบบมีเง่ือนไข (CA) ท่ีใช เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Technical Specifiation) เฉพาะรายการที่สําคัญและ

มีหรือไมมีมาตรการการเขาถึงแบบมีเงื่อนไข (CA) เปน

ตน 

เหตุผล : การขอเอกสารขอมูลทางเทคนิคของเครือ่งรับ 

เครื่องมือหรือุปกรณ เพื่อเปนขอมูลประกอบในการออก

ใบอนุญาตของ กสทช. เทานั ้นจึงควรขอเทาที่จําเปน

สําหรับการพิจารณาเทานั้น ทั้งนี้ ควรระบุใหชัดเจนวา 

เอกสารชี้แจงรายการสินคา (Catalog) และขอกําหนด

ทางวิชาการ (Technical Specification) ประกอบดวย

ขอมูลอะไรบาง 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

ขอ ๖. ข (๑) ขอกําหนดทางวิชาการควรมีการกําหนด

รายการท่ีจําเปนใหชัดเจน 

แซท อินเตอรเทรด จํากัด และสมาชิกกลุม BIG ๔ 

ขอเพิ ่มเติมขอ ๖ ข .  (๑ )  คําวา “ระบบควบคุม

ผูใชบริการ (SCRAMBLED)” กอน CA เนื่องจากเพื่อให

โดยเอกสารดังกลาว ผูผลิตจะระบุขอมูลพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของและจําเปนเก่ียวกับเครื่องหรืออุปกรณแลว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความชัดเจนไปเลยวา เครือ่งรับฯ นี้ ใชระบบไหนใน

การควบคุมการปด/เปดสมาชิกผูใชบริการ 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๖. ข (๑) ขอกําหนดทางวิชาการควรมีรายการ

เฉพาะท่ีสําคัญโดยกําหนดรายการใหชัดเจน  

ขอ ๖ ข. (๑) ขอแกไขบางขอความ...”เอกสารแสดง

รายละเอียดขอมูลทางเทคนิคของเครื่องรับ เครือ่งมือ

หรืออุปกรณเชน เอกสารชีแ้จงรายการสินคา (Catalog) 

หรือภาพถาย ขอกําหนดทางวิชาการ (Technical 

Specification) เฉพาะรายการที่สําคัญและมีหรือไมมี

มาตรการการเขาถึงแบบมีเง่ือนไข (CA) เปนตน 

เหตุผล เนื่องจากการขอเอกสารขอมูลทางเทคนิคของ

เครื ่องรับ เครื ่องมือหรืออุปกรณ เ พื ่อเปนขอมูล

ประกอบในการออกใบอนุญาตของ กสทช.เทานัน้ จึง

ควรขอเทาท่ีจําเปนสําหรับการพิจารณาเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

  (๒) เอกสารรับรองมาตรฐานทาง

วิชาการของเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๓) กรณีการขออนุญาตผลิต ผูยื่น

ขอรับอนุญาตจะตองยื่นบัญชีแสดงรายการอุปกรณยอยที่

จะนํามาผลิตเปนเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณดวย 

 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๖ ข .  (๒ )  ขอแก ไขเปน … “ เอกสารรับรอง

มาตรฐานทางวิชาการของเครื ่องรับ เครื ่องมือหรือ

อุปกรณดังกลาว (ถามี)” 

เหตุผล เนื ่องจากปจจุบันทาง กสทช. ยังไมมีการ

กําหนดมาตรฐานในเรื ่องนี ้อยางชัดเจน ดังนั ้น เพื่อ

ไม ให เ กิดการใชดุลยพินิจหรือมาตรฐานในการ

พิจารณาทีแ่ตกตางกันในการพิจารณาการอนุญาต จึง

ขอเสนอแกไขขอความดังขางตน จนกวาจะมีการ

กําหนดมาตรฐานทางวิชาการที่ชัดเจนจาก กสทช. 

และเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม  

โดยในกรณีที่ กสท. ยังมิไดประกาศกําหนดการยื่น

ขอรับอนุญาตดังกลาวก็ไมจําเปนตองยื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

  (๔) กรณีการขออนุญาตนําเขา ใหยื่น

ใบกํากับสินคานําเขาเครือ่งรับ เครื ่องมือ หรืออุปกรณ 

(Proforma Invoice) หรือใบสัง่ซือ้เครื่องรับ เครื่องมือหรือ

อุปกรณนั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๕) กรณีการขออนุญาตจําหนาย 

หรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตัง้แลวแตกรณี ใหยื่นบัญชี

แสดงรายการและจํานวนเครือ่งรับ เครือ่งมือหรืออุปกรณ 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) : แกไขเพ่ิมเติม 

...กรณีการขออนุญาตนําเขา ใหยื่นหลักฐานเก่ียวกับการ

สั่งซ้ือ เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณนั้น 

เหตุผล : หลักฐานที่เปนใบกํากับสินคานําเขา หรือ 

ใบสั่งซ้ือ นั้นมีขอมูลทางธุรกิจท่ีไมพึงเปดเผยอยูดวย 
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B๒B Team 

ขอ ๖ ข. (๔) กรณีการขออนุญาตนําเขา ใหยื่นหลักฐาน

เก่ียวกับการสั่งซ้ือ เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณนั้น 

เหตุผล  เนื่องจากหลักฐานที่เปนใบกํากับสินคานําเขา 

หรือ ใบสั ่งซือ้ นั ้นมีขอมูลทางธุรกิจที่ไมพึงเปดเผยอยู 

ดวย 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากขอมูลดังกลาวมีความจําเปนในการ

พิจารณาอนุญาต ซ่ึงหากขอมูลสวนหนึ่งสวนใดตามท่ี

ปรากฏในเอกสารดังกลาวเปนขอมูลทางธุรกิจท่ีไม

อาจเปดเผยยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

และสถานที่ตั ้งหรือสถานที่เก็บรักษาเครื ่องรับ เครื ่องมือ

หรืออุปกรณดังกลาว 

  (๖) เอกสารอื ่นใดที ่จําเปนแกการ

พิจารณาอนุญาตตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร (ถามี) 

     การยื ่นขออนุญาตใหยื ่นตอพนักงาน

เจาหนาที่ดวยตนเองหรือมอบอํานาจบุคคลอื่น ดําเนินการ

แทน หรือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทรู วิชัน่ส จํากัด (มหาชน) : ขอใหเพิ่ม (๗) ใน

ขอ ๖ ข. ดังนี้ 

(๗) ในกรณีท่ีผูขออนุญาตผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไว

เพื่อจําหนายหรือรับติดตั ้งซึ ่งเครื ่องรับเครื ่องมือ หรือ

อุปกรณ ไมไดเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก ผูขออนุญาต

จะตองยื่นหลักฐานการไดรับความยินยอมหรืออนุญาต

เปนหนังสือจากผู ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิกใหทําการ ผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม  

เนื่องจากไดมีการกําหนดเง่ือนไขในการพิจารณา

อนุญาตไวในขอ ๙ แลว วาจะไมพิจารณาอนุญาตให

นํามาใชในกิจการบอกรับสมาชิกท่ีไมไดรับอนุญาต

ประกอบการจาก กสทช.  

(ไดดําเนินการพิจารณาแลว) 



๒๙ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตั้งซึ่ง

เครื่องรับ เครือ่งมือหรืออุปกรณที่สามารถใชรับรายการ

ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแบบ

บอกรับเปนสมาชิกรายนั้น 

๙ หมวด ๒ 

ข้ันตอนการพิจารณาอนุญาต 

-------------------- 

 ขอ  ๗  การ พิจารณาอนุญาตตามประกาศนี ้  

คณะกรรมการอาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ใหปฏิบัติการ

แทนก็ได 

 การอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวเพื่อ

จําหนายหรือรับติดตั ้งเครื ่องรับ เครือ่งมือหรืออุปกรณ

แลวแตกรณี ใหใชแบบการอนุญาตทายประกาศนี้   

   

ไมมี  

๑๐ ขอ ๘ การพิจารณาอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย

หรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตั้งเครือ่งรับ เครื่องมือหรือ

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) 

การพิจารณาอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไว

ยืนยันตามรางเดิม 

๑. เนื่องจากกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาตามที่



๓๐ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

อุปกรณแลวแตกรณี คณะกรรมการจะพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจาย เสี ย ง  กิจการ โทร ทัศน และ กิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ  เรื ่อง การกําหนดขั ้นตอนและ

ระยะเวลาแลวเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคํารองเรียน

ด านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  โดย

ดําเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้งเครือ่งรับ เครื ่องมือหรือ

อุปกรณแลวแตกรณี คณะกรรมการจะพิจารณาใหแลว

เ ส ร็ จภ าย ในระยะ เ วล า ที ่กํ าหนดตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดขั้นตอน

และระยะเวลาแลวเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคํา

รองเรียนดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ยกเวนกรณีการพิจารณาการอนุญาตใหนําเขา จําหนาย

หรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตั้งเครือ่งรับ เครื่องมือ

หรืออุปกรณ คณะกรรมการจะพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแตวันนีที้่ไดรับคําขออนุญาต

พรอมเอกสารหลักฐานครบถวนตามที ่กําหนด โดย

ดําเนินการ ดังนี้ 

เหตุผล เนื ่องจากการนําเขา จําหนายหรือมีไวเพื่อ

จําหนายหรือรับติดตั ้ง นั ้น มีรายละเอียดของเอกสาร

หลักฐานที่จําเปนตอการพิจารณาไมมาก อีกทัง้เพือ่เปน

กําหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดขั้นตอน

และระยะเวลาแลวเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคํา

รองเรียนดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน มีความชัดเจนและเหมาะสมแลว อีกทั้ง

กําหนดระยะเวลาดังกลาวเปนกรอบระยะเวลาสูงสุด

ในการพิจารณาอนุญาต ซึง่หากสามารถพิจารณาได

แลวเสร็จกอนกําหนดระยะเวลาที่กําหนดก็สามารถ

พิจารณาอนุญาตไดกอนถึงกําหนดระยะเวลา 

๒. เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. มี

ความยืดหยุน อีกท้ังถอยคําดังกลาวมีความชัดเจนใน

ตัวเองแลว และจะตองมีการพิจารณาประกอบกับขอ 

๖ ของรางประกาศ   

 

 

 

 



๓๑ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเสริมและไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจและ

ความเทาเทียมในการแขงขันของอุตสาหกรรม และ

เพื่อใหผูบริโภคเครื่องรับ เครื่องมือ อันเปนผลสืบเนื่อง

จากการพิจารณาการอนุญาตท่ีรวดเร็วของ กสทช. 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

ขอ ๘ การพิจารณาอนุญาตตามขอนีค้วรกําหนดเวลา

ใหชัดเจนในประกาศฉบับนี ้เชน ภายในกี่วันนับจาก

รับเรื ่อง เพื ่อใหผู ขอรับบริการไดทราบระยะเวลาที่

แนนอนสามารถวางแผนการนําเขาหรือจัดซือ้อุปกรณ

ได 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๘ การพิจารณาอนุญาตตามขอนีค้วรกําหนดเวลาให

ชัดเจนในประกาศฉบับนี้ เพื่อใหผูขอรับบริการไดทราบ

ระยะเวลาที่แนนอนสามารถวางแผนการนําเขาหรือ

จัดซ้ืออุปกรณได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๘  การพิจารณาอนุญาตตามขอนี้ ควรมอบหมายให

เจาหนาท่ี ทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการ เพราะเปนงานท่ี

ตองพิจารณาโดยใชระยะเวลาอันสั้น หากรอการประชุม

คณะกรรมการอาจเปนอุปสรรคการดําเนินธุรกิจได 

ขอ ๘ ขอแกไขเปน …การพิจารณาอนุญาตใหผลิต 

นําเขา จําหนายหรือมีไว เพื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้ง

เ ค รื ่อ ง รั บ  เ ค รื ่อ ง มื อ ห รื อ อุ ปก รณ แ ล ว แต ก ร ณี  

คณะกรรมการจะพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาแลวเสร็จในการ

พิจารณาคําขอหรือคํารองเรียนดานกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน ยกเวนกรณีการพิจารณาการ

อนุญาตใหนําเขา จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับ

ติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ คณะกรรมการจะ

พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๕ วันทําการนับตั้งแตวันท่ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๑) เมื ่อสํานักงานไดรับคําขออนุญาต

พรอมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดแลว ใหดําเนินการ

ไดรับคําขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานครบถวน

ตามท่ีกําหนด โดยดําเนินการ ดังนี้ 

เหตุผล เนื ่องจากการนําเขา จําหนายหรือมีไวเพื ่อ

จําหนายหรือรับติดตั ้ง นั ้น มีรายละเอียดของเอกสาร

หลักฐานที่จําเปนตอการพิจารณาไมมาก อีกทั้งเพือ่เปน

การสงเสริมและไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจและ

ความเทาเทียมในการแขงขันของอุตสาหกรรม และ

เพื ่อใหผู บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคเครื ่องรับ 

เครื ่องมือหรืออุปกรณ อันเปนผลสืบเนื ่องจากการ

พิจารณาการอนุญาตท่ีรวดเร็วของ กสทช. 

บรษิทั ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) 

ควรกําหนดระบุใหชัดเจนวาเอกสารหลักฐานอะไรท่ี

ถือเปนสาระสําคัญเพ่ือลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี 

 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

ขอ ๘ (๑) กรณีหลักฐานหรือขอมูลไมครบถวน ควร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เพื่อใหสํานักงาน กสทช. สามารถใชดุลพินิจในการ



๓๔ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง หากรายละเอียดของ

เอกสารหลักฐานหรือข อ มูล ไม สมบู รณครบถ วนใน

สาระสําคัญจะไมพิจารณาคําขอรับอนุญาตดังกลาวและให

คืนเอกสารท่ียื่นมาท้ังหมดแกผูยื่นขอรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๒) กรณีเอกสารถูกตองครบถวนและ

เครื ่องรับ  เครื ่องมือหรืออุปกรณ ที ่ขออนุญาตนั ้น  มี

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่สามารถนําไปใชรับหรือแปลง

แจงผูยื่นขออนุญาตใหจัดหาเอกสารมาเพ่ิมเติม ไมควร

ปฏิเสธรับคําขอ ซ่ึงขัดกับขอความ 

 

 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๘ (๑) กรณีหลักฐานหรือขอมูลไมครบถวน ควรแจง

ผู ยื ่นขออนุญาตใหจัดหาเอกสารมาเพิ ่มเติม ไมควร

ปฏิเสธรับคําขอ ทัง้นี ้ใหใชขอความของขอ ๘ (๒) วรรค 

๒ สําหรับขอนี้ และลบขอความขอ ๘ (๒) วรรค ๒ ออก 

ขอ ๘ (๑) ควรกําหนดระบุใหชัดเจนวาเอกสารหลักฐาน

อะไรที่เปนสาระสําคัญเพื่อผู ขออนุญาตจะไดเตรียม

เอกสารหลักฐานไดถูกตอง ไมเสียเวลา 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

ขอ ๘ (๒) วรรค ควรเลือก เอาอยางใดอยางหนึ่ง 

(กรณีเอกสาร ไมครบจะรับเรื ่องไวกอน หรือ ไมรับ

ปฏิบัติงานไดตามท่ีเห็นสมควร อีกท้ังในกรณีเอกสาร

ทีจ่ําเปนตอการพิจารณาอนุญาตนั้นไดมีการกําหนด

โดยชัดแจงแลววาไดแกเอกสารใดและจะตองมีขอมูล

ในเรื่องใดบาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากเปนการกําหนดกระบวนการในการแกไขคํา

ขอท่ีมีความบกพรอง สอดคลองกับมาตรา ๒๗ วรรค



๓๕ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

สัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการ โทร ทัศน แบบบอกรั บ เป นสมาชิ ก ได ต าม ที ่

คณะกรรมการเห็นสมควร หรือมีมาตรฐานเปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด จะพิจารณาอนุญาตตามคําขอและ

ใหแจงผูย่ืนคําขอรับอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการอนุญาต

ดังกลาวตามอัตราท่ีกําหนดในขอ ๑๓ 

 ในกรณีทีส่ํานักงานตรวจสอบแลวปรากฏวาแบบ

คําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับอนุญาต

ไมครบถวนสมบูรณ ใหแจงผู ยื ่นขอรับอนุญาตดําเนินการ

แกไขหรือจัดสงเอกสารเพิม่เติมใหครบถวนภายในสิบหาวัน

นับแตวันที ่ไดรับแจง ซึ ่งหากไมไดดําเนินการภายใน

ระยะเวลาทีกํ่าหนดจะไมพิจารณาคําขอรับอนุญาตดังกลาว

และใหคืนเอกสารท่ียื่นท้ังหมดแกผูยื่นขอรับอนุญาตโดยทันที  

เลย) 

 

สองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๑๑ ขอ ๙ คณะกรรมการไมอนุญาตใหนํา เครื ่องรับ 

เครื่องมือหรืออุปกรณไปใชเพ่ือรับหรือแปลงสัญญาณในการ

รับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน

นายไพบูลย สุรชัย บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ ้ง จํากัด 

(มหาชน) 

- ตามขอ ๙ นี้ เห็นวาปจจุบันผูประกอบกิจการแบบ

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากรางประกาศฯ กําหนดใหการนําเขาเครื่องฯ 

จะไดรับการพิจารณาอนุญาตเฉพาะท่ีจะนํามาใชใน



๓๖ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

แบบบอกรับเปนสมาชิกที่ยังไมไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการโดยชอบดวยชอบกฎหมาย 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาไมอนุญาตตามคํา

ขอ ใหสํานักงานแจงผู ยื ่นขอรับอนุญาตทราบเปนลาย

ลักษณอักษร พรอมเหตุแหงการปฏิเสธดังกลาวใหผู ยื ่น

ขอรับอนุญาตทราบอยางชัดเจนภายในสิบวันทําการนับแต

วันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

 

บอกรับสมาชิกที่ไดรับอนุญาตจาก กสทช. มีเพียงแค

บริษัท ทรู วิชั่น เทานัน้ ดังนั้น หากพิจารณาตามขอ ๙ 

นีจ้ะเห็นไดวามีบริษัท ทรูฯ เทานั ้นที ่สามารถขอรับ

ใบอนุญาตได 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) 

เพ่ิมขอความดังนี้ในระหวางวรรค ๑ และวรรค ๒ 

“คณะกรรมการจะไมออกใบอนุญาตใหแกผู ขอ

อนุญาต ผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนาย

หรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ ที่ไมได

เปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน

แบบบอกรับเปนสมาชิก และไมมีหลักฐานการไดรับ

ความยินยอมหรืออนุญาตเปนหนังสือจากผู ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับ

เปนสมาชิกใหทําการผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพือ่

จําหนายหรือรับติดตั้ง เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณท่ี

สามารถใชรับราการของกิจการกระจายเสียงและกิจการ

กิจการบอกรับสมาชิกท่ีไดรับสิทธิในการประกอบ

กิจการโดยชอบดวยกฎหมายแลวเทานั้น มิได

กําหนดใหเฉพาะผูประกอบการท่ีไดรับอนุญาต

เทานั้นเปนผูนําเขาเครื่องไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากไดกําหนดในขอ ๙ วรรค ๑ แลว  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก 

เหตุผล เพ่ือปองกันปญหาการละเมิลลิขสิทธิ์ หรือ

ลักลอบใชสัญญานของโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก 

เชน ในกรณีท่ีผูขออนุญาต ผลิต นําเขา จําหนายหรือมี

ไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรือ

อุปกรณ ไมไดเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก แตไดผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ 

เครื่องมือหรืออุปกรณ เพ่ือใหบุคคลอ่ืนนําไปใชรับหรือ

เปลี่ยนแปลงสัญญาณในการรับชมรายการของผู

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ี

ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) และบรษิัท 

จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด  

เสนอใหกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในชวงระหวางที่

สํานักงาน กสทช. อยูในระหวางพิจารณาออกใบอนุญาต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

• เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

• ในระหวางที ่กสทช . อยู ในระหวางการ

พิจารณาจัดทํารางหลักเกณฑเพือ่การพิจารณาออก



๓๘ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

ประกอบกิจการฯ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของเอกชน

ดําเนินตอไปได เพราะหากเปนผูทีป่ระกอบกิจการฯ อยู

แลวแตยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ อาจทํา

ใหสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะตองใชระยะเวลา ๒-๓ 

เดือน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกนั้น ผูมีสิทธิประกอบ

กิจการโดยชอบดวยกฎหมายยอมสามารถประกอบ

กิจการไดตอไป  

• สําหรับกรณีของผู ประกอบการเกี ่ยวกับ

เครื่อง หรืออุปกรณที่สามารถใชในการรับสัญญาณ

รายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ระบบบอกรับสมาชิก หากมีสิทธิ โดยชอบดวย

กฎหมายในการจําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือ

รับติดตั้งหรือผลิตเครื่องหรืออุปกรณที่ใชในการรับ

สัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทร ทัศน ร ะบบบอกรั บสมาชิ กอยู ก อนวั น ที ่

ประกาศใชบังคับแลว จะตองมาดําเนินการขอรับ

การอนุญาตตามประกาศ ในระหวางที่ยังไมไดรับ

การอนุญาตยอมสามารถดําเนินการไดตอไป  



๓๙ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

๑๒ ขอ ๑๐ การพิจารณาอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย

หรือมีไว เ พื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้งแลวแตกรณี หาก

เครือ่งรับ เครื่องมือหรืออุปกรณที่ขออนุญาตนัน้เปนเครื่อง

วิทยุคมนาคมดวย ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลว

เห็นสมควรอนุญาตตามคําขอ ให เจาพนักงานผู ออก

ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมออกใบอนุญาต

ทํา นําเขา คาหรือมีซึ ่งเครือ่งวิทยุคมนาคมแลวแตกรณี 

ใหกับผู ยื ่นขอรับอนุญาตในคราวเดียวกัน ทั ้งนี ้     ผู ยื ่น

ขอรับอนุญาตจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย 

ประเด็นนี้แบงออกเปน ๒ กรณี 

๑. กรณี กสทช. รับวาเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ 

ไมเปนเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุ

คมนาคม ตามขอเสนอในคํานิยามขอ ๔ ก็ไมมีประเด็น

เรื่องคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 

๒. กรณี ไมรับ และตองออกใบอนุญาตตามกฎหมายวา

ดวยวิทยุคมนาคมดวย การออกนี ้เปนการออกแบบ

อัตโนมัติ จึงไมควรมีคาธรรมเนียมอีกเพราเปนคิด

คาธรรมเนียมบนอุปกรณเดียวกัน 

นา งสาว เ ส า วนี ย   สุ คนธ ะช าติ  จ า กบริ ษั ท 

Samsung B๒B Team 

ขอ ๑๐ การชําระคาธรรมเนียมการอนุญาตนั้นควรวาง

หลักวาไมใหมีการชําระซ้ําซอน เชนกําหนดวาชําระ

ตาม พรบ.ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน ฯ แลวตองมา

ชําระอีกตาม พรบ.วิทยุคมนาคม ซ่ึงพิจารณาแลววาไม

เปนธรรมและไมโปรงใสกับผูขอรับอนุญาต 

ยืนยันตามรางเดิม 

๑. ดูความเห็นในเรื่องของคํานิยาม 

 

 

 

๒. การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาตเครื่องวิทยุ

คมนาคมเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม

กําหนดแลว  



๔๐ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

เรื่องนี้แยกเปน ๒ กรณี 

๑ .  กรณี กสทช .  รับวาเครื อ่งรับ เครื ่องมือ หรือ

อุปกรณ ไมเปนเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวา

ดวยวิทยุคมนาคม ตามขอเสนอในคํานิยามขอ  ๔ ก็ไม

มีประเด็นเรื่องคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยวิทยุ

คมนาคม 

๒. กรณี ไมรับ และตองออกใบอนุญาตตามกฎหมาย

วาดวยวิทยุคมนาคมดวย การออกนี้เปนการออกแบบ

อัตโน มัติ  จึ ง ไม ควร มีค าธรรมเนี ยมอีก ซึ ง่ เปน

คาธรรมเนียมซํ้าซอน  

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

ขอ ๑๐ การชําระคาธรรมเนียมการอนุญาตนัน้ควรวาง

หลักวาไมใหมีการชําระซ้าํซอน เชนกําหนดวาชําระตาม 

พรบ.ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน ฯ แลวตองมาชําระ

อีกตาม พรบ.วิทยุคมนาคม ซ่ึงไมนาเปนธรรมกับผูขอรับ

อนุญาต ทั้งนี ้ กสทชควรตีความใหชัดเจนวา กรณี 



๔๑ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

อุปกรณเครื ่องรับสัญญาณผานดาวเทียม เขาขาย

ประกอบกิจการวิทยุโทรคมนาคม หรือ วิทยุโทรทัศน 

๑๓ ขอ ๑๑ การพิจารณาอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย

หรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตั้งเครือ่งรับ เครื่องมือหรือ

อุปกรณทีมี่ตราอักษร แบบหรือรุ นทีมี่คุณสมบัติตามที ่

สํานักงานไดตรวจสอบ หรือท่ีคณะกรรมการไดเคยพิจารณา

อนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือ

รับติดตั้งแลวแตกรณีมาแลว ใหดําเนินการพิจารณาอนุญาต

แบบอัตโนมัติ (Automatic License) โดยหากเอกสาร

หลักฐานท่ีเกี ่ยวของถูกตองครบถวนและมีวัตถุประสงค

เชนเดียวกับท่ีเคยไดรับอนุญาตครั้งกอนจะพิจารณาอนุญาต

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขออนุญาต 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) : เหน็สมควรให

แกไขเพ่ิมเติม 

การพิจารณาอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไว

เพือ่จําหนายรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณที่

มีตราอักษร แบบหรือรุนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานได

ตรวจสอบ หรือทีค่ณะกรรมการไดเคยพิจารณาอนุญาต

ใหผลิต นําเขา จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายรับติดตั้ง

แลวแตกรณีมาแลว ใหดําเนินการพิจารณาอนุญาตแบบ

อัตโนมัติ (Automatic License) โดยหากเอกสาร

หลักฐานทีเ่กี่ยวของถูกตองครบถวนและมีวัตถุประสงค

เชนเดียวกับทีเ่คยไดรับอนุญาตครั ้งกอนจะพิจารณา

อนุญาตภายในหาวันทําการ 

เหตุผล : เพื่อเปนการสงเสริมทางเลือกในการบริโภค

ของผู บริ โภค การดําเนินธุรกิจและการแขง ขันใน

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื ่องจากกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตแบบ Automatic License มีความ

เหมาะสม เนื่องจากแมจะเปนออกใบอนุญาตแบบ 

Automatic License จะมีกระบวนการหรือขัน้ตอน

ในการดําเนินการทางเอกสารและทางธุรการที ่

เก่ียวของ  



๔๒ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

อุตสาหกรรม อีกทั้งการอนุญาตแบบอัตโนมัติเปนไปเพื่อ

การอนุญาตตามวัตถุประสงคท่ีเคยไดรับครั้งกอน 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๑๑ Automatic License ทีด่ําเนินการภายใน ๑๕ 

วัน ใชเวลานานเกินไป ควรแกเปนไมเกิน ๓ วันทําการ 

ขอแกไขเปน …”การพิจารณาอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตั ้งเครื ่องรับ 

เครื ่องมือหรืออุปกรณทีมี่ตราอักษร แบบหรือรุ นที ่มี

คุณสมบั ติ ต าม ที ่สํ านั ก งาน ได ต รวจสอบ หรื อ ที ่

คณะกรรมการไดเคยพิจารณาอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตัง้แลวแตกรณี

มาแลว ใหดําเนินการพิจารณาอนุญาตแบบอัตโนมัติ 

(Automatic License) โดยหากเอกสารหลักฐานที่

เ กี ่ย ว ข อ ง ถู กต อ ง ค รบ ถ ว นและ มี วั ต ถุ ป ร ะส ง ค

เชนเดียวกับทีเ่คยไดรับอนุญาตครั ้งกอนจะพิจารณา



๔๓ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

อนุญาตภายในหาวันทําการสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับคํา

ขออนุญาต” 

เหตุผล เพื่อเปนการสงเสริมทางเลือกในการบริโภคของ

ผู บริ โภค การดําเนินธุรกิจและการการแขงขันใน

อุตสาหกรรม อีกท้ังการอนุญาตแบบอัตโนมัติเปนไปเพ่ือ

การอนุญาตตามวัตถุประสงคที่เคยไดรับอนุญาตครั ้ง

กอน 

๑๔ ขอ ๑๒ การอนุญาตตามประกาศนี้ มีดังนี้ 

(๑) การอนุญาตใหผลิตมีระยะเวลา

อนุญาตคราวละ ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

๑. นายนิรันดร จากบริษัท อินโฟรแซท  

๒. นายประพัฒน สภาอุตสาหกรรมไทย 

การอนุญาตใหผลิตคราวละ ๑๘๐ วัน ไมสอดคลองกับ

แนวทางปฏิบัติ และหากครบระยะเวลาตามที่ไดรับ

อนุญาตแลว ไมมีการพิจารณาตออายุการอนุญาต จะมี

กระทบตอการประกอบกิจการโทรทัศนหรือไม และไม

เปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ให

สามารถแขงขันกับผูผลิตจากตางประเทศได 

 

เห็นสมควรใหดําเนินการแกไข  

กําหนดระยะเวลาใบอนุญาตใหผลิต มีระยะเวลา

อนุญาตคราวละ ๑ ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาต สวน

ระยะเวลาการอนุญาตอื่น ๆ ไมแกไข เนื ่องจากมี

ความสอดคลองกับกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม

แลว 

 

 

 



๔๔ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

 

 

 

 

  (๒) การอนุญาตใหนําเข ามีระยะเวลา

อนญุาตคราวละ ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับอนุญาต  

  (๓) การอนุญาตใหจําหนายมีระยะเวลา

อนุญาตคราวละ ๑ ป นับแตวันท่ีไดรับอนุญาต 

  (๔) การอนุญาตใหมีไวเพือ่จําหนายหรือรับ

ติดตั้งแลวแตกรณีมีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑ ป นับแต

วันท่ีไดรับอนุญาต 

 

นายนิรันดร   ตั ้งพิรุฬหธรรม บริ ษัท อินโฟแซท 

อินเตอรเทรด จํากัด และสมาชิกกลุม BIG ๔ 

ขอ ๑๒ (๑) การอนุญาตใหผลิต ควรแกไขจากคราวละ 

๑๘๐ วัน เปน ๑ ป เพือ่ความยืดหยุนและการลงทุนใน

การผลิต อุตสาหกรรมจะไดตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

นายนิรันดร   ตั ้งพิรุฬหธรรม บริ ษัท อินโฟแซท 

อินเตอรเทรด จํากัด และสมาชิกกลุม BIG ๔ 

ขอ ๑๒ (๔) ควรตัดออก ตามขอเสนอตรงคํานิยามที่มี

การเสนอวา ควรตัดคําวา “มีไวเพื ่อจําหนายหรือรับ

ติดตั้ง” ออก 

 

เห็นสมควรใหดําเนินการแกไข  

กําหนดระยะเวลาใบอนุญาตใหผลิต มีระยะเวลา

อนุญาตคราวละ ๑ ป นับแตวันท่ีไดรับอนุญาต สวน

ระยะเวลาการอนุญาตอ่ืน ๆ ไมแกไข เนื่องจากมี

ความสอดคลองกับกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม

แลว (พิจารณาแลว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) : แกไขเพ่ิมเติม 

ใบอนุญาตทุกชนิดควรมีระยะเวลา ๑ ป 

เหตุผล Lead Time ในการผลิต Set-top Box แตละ 

Model ใชเวลาอยางนอย ๔ เดือน หากกําหนด

ระยะเวลาใบอนุญาต ๖ เดือน จะเปนภาระอยางมากตอ

ผูขอรับใบอนุญาต 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ใบอนุญาตทุกชนิดควรกําหนดเวลา ๑ ป 

เหตุผล Lead Time ในการผลิต Set-top Box แตละ 

Model ใชเวลาอยางนอย ๔ เดือน หากกําหนด

ระยะเวลาใบอนุญาต ๖ เดือน จะเปนภาระอยางมากตอ

ผูขอรับใบอนุญาต 

เห็นสมควรใหดําเนินการแกไข  

กําหนดระยะเวลาใบอนุญาตใหผลิต มีระยะเวลา

อนุญาตคราวละ ๑ ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาต สวน

ระยะเวลาการอนุญาตอื่น ๆ ไมแกไข เนื ่องจากมี

ความสอดคลองกับกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม

แลว 

 

๑๕ ขอ ๑๓ ใหผู ไดรับอนุญาตตามประกาศนี ้ ชําระ

คาธรรมเนียม ดังนี้ 

(๑) การอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา คราว

๑. คุณสมพร จิรโรจนพงษ บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง 

จํากัด (มหาชน) 

๒. นายณัฐพัฒน นิ่มศรีตระกูล บริษัท สยาม รีเสริจ 

ยืนยันตามรางเดิม  

เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมมีความเหมาะสมกับ

ภาระตนทุนในการกํากับดูแลแลว   



๔๖ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

ละ ๑๐.-บาทตอเครื่อง 

 

 

 

 

  (๒ ) การอนุญาตใหจําหนาย คราวละ 

๕,๐๐๐.-บาท 

  (๓) การอนุญาตใหมีไวเพือ่จําหนายหรือรับ

ติดตั้งแลวแตกรณี คราวละ ๑,๐๐๐.-บาท 

  (๔) ใบแทนการอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐.-

บาท 

   

(ไทยแลนด) จํากัด 

๓. นายไพบูลย สุรชัย บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน) 

๔. นางวิลาสิณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 

(มหาชน)  

• นิยาม คําวา”คราวละ” มีความหมายวาอยางไร 

ระยะเวลานานเทาใด 

• การเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาตใหผลิตหรือ

นําเขา คราวละ ๑๐.-บาทตอเครือ่ง มีความเห็นวา เปน

อัตราที่แตกตางจากเดิมที่กําหนดใหมีการเรียกเก็บครั้ง

ละ ๒๐๐ บาท โดยเห็นวา ในกรณีดังกลาวไมควรมีการ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมเลย เนือ่งจากเปนการดําเนินการ

ในลักษณะที่ชวยกระจายกิจการโทรทัศนใหทั่วถึงแทน

รัฐ ซ่ึงควรท่ีจะไดรับการสนับสนุนเงินจาก กสทช.  

• การเก็บคาธรรมเนียมในอัตรา ๑๐ บาท ตอ

เครือ่ง จะทําใหมีแตผูประกอบการรายใหญเทานั้นที่จะ

 

 

 

 

 

• คราวละมีกําหนดระยะเวลาเทากับระยะเวลา

การอนุญาตตามขอ ๑๒  

• ยืนยันตามรางเดิม เนื ่องจากเห็นวา อัตรา

คาธรรมเนียม ๑๐ บาท ตอเครือ่ง มีความเหมาะสม

กับภาระตนทุนในการกํากับดูแลเครือ่ง/อุปกรณ

ดังกลาว  

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

สามารถดําเนินกิจการตอไปได 

• การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูประกอบการ 

จะมีผลทําใหเกิดการผลักภาระไปยังผูใชบริการ 

• คาธรรมเนียม ๑๐ บาท คิดคํานวณอยางไร 

และครอบคลุมอุปกรณอื ่น นอกเหนือจากตัวกลอง

หรอืไม  

• การกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตให

จําหนาย คราวละ ๕,๐๐๐.-บาท นัน้ เปนอัตราทีไ่ม

เหมาะสม เนื่องจากปจจุบันการมีอุปกรณรับสัญญาณ

ดาวเทียมไมมี ขอหามหรือขอจํากัดอีกตอไป   

• การอนุญาตใหมีไวเพื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้ง

แลวแตกรณี คราวละ ๑,๐๐๐.-บาท นั้น อาจมีผลกระทบ

ตอบุคคลโดยทั่วไป เพราะปจจุบัน set-top box มี

จําหนายเปนการท่ัวไป และสามารถติดตั้งไดเองโดยงาย 

จึงอาจทําใหเปนภาระเกินจําเปนแกประชาชน และอาจ

เปนชองทางใหเกิดการทุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีได  

 

• คิดคาธรรมเนียมเฉพาะตัวกลองเทานั ้น 

อุปกรณสวนอื่นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิทยุ

คมนาคม 

  



๔๘ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

• การไดรับอนุญาตตามประกาศอาจมีความ

ซํ้าซอนเนื่องจากบุคคลคนเดียวกันอาจจะตองไดรับ

อนุญาตทุกประเภท เชน  ผลิต  นํ า เข า  จํ าหนาย  

กอใหเกิดภาระคาธรรมเนียมซํ้าซอน 

  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัท

จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด เสนอวา  

• ลดคาธรรมเนียมการอนุญาตจาก ๑๐.-บาทตอ

เครื่อง ใหเหลือไมเกิน ๑.-บาท ตอเครือ่ง เพราะตนทุน 

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะถูกผลักไปตกอยูท่ีผูบริโภค  

• ลดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหจําหนาย 

๕,๐๐๐.-บาท มีระยะเวลา ๑ ป 

• การจัดเก็บคาธรรมเนียมการผลิตหรือนําเขา 

๑๐.-บาท ตอเครือ่ง มีผลใชบังคับสําหรับสินคาที่เขา

จริงภายหลังจากวันที ่ประกาศมีผลใชบังคับโดยไม

คํานึงถึงปริมาณที่ขอนําเขาและไดรับอนุญาตกอนหนา



๔๙ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

นี้ ใชหรือไม 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) แกไขเพ่ิมเติม 

ใหผูไดรับอนุญาตตามประกาศนี้ ชําระคาธรรมเนียม 

ดังนี้ 

(๑) การอนุญาตใหผลิต ๒ บาทตอเครื่อง 

(๒) การอนุญาตใหนําเขา จําหนายหรือมีไวเพ่ือ

จําหนายหรือติดตั้งแลวแตกรณี คราวละ

๑,๐๐๐ 

(๓) ใบแทนการอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

เหตุผล เนื่องจากการนําเขา และจําหนายมีลักษณะไม

แตกตางจากการมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้ง แตมี

ลักษณะแตกตางจากการผลิตโดยสิ้นเชิง 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team  

อัตราคาออกใบอนุญาตตางๆ ใชหลักเกณฑอะไร การ

อนุญาตตางๆ ไมไดใชทรัพยากรของชาติและ หากจะมี



๕๐ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

คาใบอนุญาตก็ไมควรมาก ควรจัดเ ก็บเพื ่อใหพอ

คาใชจายดําเนินการแบบสมเหตุผลก็นาจะเพียงพอ เพือ่

ทําใหทางผูประกอบการสามารถตอบสนองบริการที่ดี

ใหแกผูบริโภคไดโดยไมขัดสน 

ขอแกไขเปน “ใหผูไดรับอนุญาตตามประกาศนี ้ชําระ

คาธรรมเนียม ดังนี้ 

๑) การอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา   ๑ บาท ตอเครื่อง 

๒) การอนุญาตใหจําหนาย คราวละ ๕,๐๐๐ บาท 

๓) การอนุญาตใหนําเขา จําหนายหรือมีไวเพือ่จําหนาย

หรือรับติดตั้งแลวแตกรณี คราวละ ๑,๐๐๐ บาท 

๔) ใบแทนการอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

เหตุผล เนื่องจากการนําเขา และจําหนาย มีลักษณะไม

แตกตางจากการมีไวเพื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้ง แตมี

ลักษณะแตกตางจากการผลิตโดยสิ้นเชิง 

นายนิรันดร   ตั ้งพิรุฬหธรรม บริ ษัท อินโฟแซท 

อินเตอรเทรด จํากัด และสามาชิกกลุม BIG ๔ 



๕๑ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

แสดงความคิดเห็นวา โดยปกติแลว DVB-S (Satellite) 

ตองจายภาษีนําเขา ๒๐% สูงมากอยูแลว 

๐ DVB-E (Cable) ตองจายภาษีนําเขา ๑๐% 

๐ DVB-T ตองจายภาษีนําเขา ๑๐% 

ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยน โดยเสนอแนะดังนี้ 

๐ DVB-S/C/T ควรจะเสียงคาธรรมเนียมไมเกิน 

๕,๐๐๐.-บาท/คราว ในกรณีนําเขา 

๐  DVB-S/C/T ผ ลิ ต ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  เ สี ย

คาธรรมเนียม ๓,๐๐๐.-บาท/คราว 

 ขอ ๑๓ (๓) ควรระงับไป 

มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา DVB-S แบบบอกรับสมาชิก ควร

เสียคาใบอนุญาตนําเขา ๕,๐๐๐.-บาท/ คราว ในจํานวน

ไมเกิน ๕,๐๐๐ เครือ่ง กรณีเกิน ๕,๐๐๐ เครื่อง คิดเปน 

๒.-บาท/เครื่อง เนื่องจาก 

๑. DVB-S ตองเสียภาษีนําเขาในอัตราสูงมากอยูแลวที่ 

๒๐% 



๕๒ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

๒ .  ถาเกิดปญหาในการนําเขา นอกเหนือจากการ

ควบคุมได (uncontrol) เชน น้ ําทวม อัคคีภัย การ

ประทวงตาง ๆ หรือโรงงานในตางประเทศผลิตไดไม

ทันเวลา ผิดแบบ หรืออะไหลขาดแคลน ทาง กสทช. จะ

มีมาตรการในการคืนเงินหรือไม อยางไร หรือจะใหนําไป

ทดแทนในใบอนุญาตใบตอไป 

นายกระจาง โลจนศิริศิลป จากบริษัท คิวแซท จํากัด 

และบริษัท ดีเอ็มซี ๑๕๔ จํากัด 

 ขอ ๑๓ (๑) คาอนุญาตการผลิต หรือนําเขา ๑๐ บาท

ตอเครื่อง ในสวนนี้ ตองขอใหพิจารณาวา มีท้ังผูนําเขา / 

ผู นําเขามาประกอบ / ผู ผลิต ๑๐๐% ในกรณีของ 

QSAT เปนผูผลิต ๑๐๐% ซึ่งเปนการสรางาน สราง

ชือ่เสียง พัฒนาศักยภาพคนไทย และ สรางรายไดหมุน

วนอยูในประเทศ นาจะไดรับการพิจาณาเปนพิเศษ ถือ

วาชวยประเทศชาติ ในการแขงขันกับตางประเทศ ตอไป

ในอนาคต และ ตอนรับ AEC ตอไป ควรแบงเปนผูนํา



๕๓ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

เขา ซึ่งสวนใหญจากประเทศจีน ควรเก็บคาทําเนียม 

แพงสุดผูนําเขามาประกอบ ซึ่งก็มาจากประเทศจีน แต 

เพื่อหลบภาษีนําเขาสําเร็จรูป ๒๐% โดยนําเขามาเปน

ชิ้นสวน ควรเก็บคาทําเนียม รองลงมา 

ผูผลิตในประเทศ ควรเก็บคาทําเนียม นอยทีสุ่ด หรือไม

เก็บเลย เพือ่สงเสริมแรงงาน และคนไทย ใหแขงขันกับ 

ประเทศจีน 

 

๑๖ หมวด ๓ 

มาตรการกํากับดูแล 

---------------------- 

 ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย 

หรือมีไวเพื่อจําหนายหรือรับติดตั้งเครือ่งรับ เครื่องมือหรือ

อุปกรณแลวแตกรณี มีหนาท่ีตองดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื ่องรับ 

เครื่องมือหรืออุปกรณไว ณ สถานที่ตั้งหรือสถานที่จัดเก็บ

 

 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท

จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 

เสนอมาตรการการกํากับดูแลเพิ่มเติมวา เนือ่งจาก set-

top box มีการเขารหัสที่แตกตางกัน การกํากับดูแล 

set-top box  จึงควรแยกเปน ๒ กลุม ตามระดับของ

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม  

เนื่องจากเห็นวา ขอเสนอแนะดังกลาวเปนลักษณะ

ทางเทคนิคของ set-top box หากผูประกอบการ

เห็นวาควรท่ีจะมีการใหขอมูลแกประชาชนเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจติดตั้งเครื่องหรืออุปกรณได



๕๔ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

ตามที่ไดแจงในขอ ๖ ข. (๕) และพรอมที่จะใหพนักงาน

เจาหนาท่ีทําการตรวจสอบในเวลาอันสมควร 

  (๒ )  จัดส งสํ า เนาบัญชีแสดงรายการ

เครื ่องรับ เครื ่องมือหรืออุปกรณใหพนักงานเจาหนาที ่

ตรวจสอบภายในสามสิบวัน นับแตวันที ่๓๑ ธันวาคมของ

แตละป เวนแตกรณีท่ีมีการจําหนายหรือรับติดตั้งหมดในแต

ละบัญชีใหดําเนินการตามขอ ๑๕  

  (๓ )  อํานวยความสะดวกแกพนักงาน

เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาทีต่รวจสอบการผลิต  นําเขา 

จําหนาย หรือมีไวเพื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้งเครื ่องรับ 

เครื่องมือหรืออุปกรณ 

 

การเขารหัสสัญญาณ ดังนี้  

• การเขารหัสสัญญาณขัน้ต่ ํา โดยมีจุดประสงค

เพื ่อปองกันการ Spillover ไปยังประเทศเพื่อนบาน

เทานั ้น แตไมมี Conditional Access-CA ที่เปนที่

ยอมรับจากเจาของลิขสิทธิ์วาสามารถชวยปองกันการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ได เชน BISS Key เปนตน  

• การเขารหัสขัน้สูง CA โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ ์รายการตางประเทศและ

สามารถปองกันสัญญาณลนออกมากนอกประเทศได

ดวยซ่ึงสามารถยอมรับไดจากเจาของลิขสิทธิ์ดวย 

• เพื่อใหผูบริโภคสามารถแยก set-top box ได 

และเพือ่ใหผู บริโภคทราบถึงขีดความสามารถในการ

ถอดรหัสของกลองวาแตละกลองอยู ในประเภทใด 

กสทช. จึงควรจัดทํา Sticker ๒ แบบ คือ ประเภทที่ 

(๑) หรือ (๒)  เพื ่อเปนการเปดเผยขอเท็จจริงให

ผู บริโภคเลือกซื้อไดวาหากเปนกลองประเภท (๒) ท่ี

อยางถูกตองนั้น กรณีอาจจัดทําเปนเอกสารแนะนํา

สินคา หรือแสดงขอความเก่ียวกับคุณสมบัติของ

เครื่องใหประชาชนไดเห็นโดยชัดแจงท่ีกลองบรรจุ

ภัณฑหรือท่ีตัวเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

เจาของลิขสิทธิ์ตางประเทศใหการยอมรับกรณีมีการ 

Musts carry หรือ Content ที่ถูกกําหนดให Must 

offer จะสามารถรับชมไดในกลองนั้น ๆ (จอไมดํา)   

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

ระยะเวลาการอนุญาต กําหนดมาจากหลักเกณฑอะไร  

ควรกําหนดตามหลักเกณฑนั้น  

 ขอ ๑๔ (๒) คําวา “แตละบัญชี” หมายถึงอะไร 

นา งสาว เ ส า วนี ย   สุ คนธ ะช าติ  จ า กบริ ษั ท 

Samsung B๒B Team  

ระยะเวลาการอนุญาต กําหนดมาจากหลักเกณฑอะไร  

ควรกําหนดตามหลักเกณฑนั้น  

ขอ ๑๔ (๒) คําวา “แตละบัญชี” หมายถึงอะไร 

 

นายนิรันดร   ตั ้งพิรุฬหธรรม บริ ษัท อินโฟแซท 

อินเตอรเทรด จํากัด และสามาชิกกลุม BIG ๔ 

ขอ ๑๔ (๑) “ทําการตรวจสอบในเวลาอันสมควร” ขอ

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

• แตละบัญชี หมายความถึง บัญชีหรือบันทึก

รายละเอียดของเครื่องรับหรืออุปกรณท่ีผูขอรับ

อนุญาตทําข้ึนเพ่ือควบคุมจํานวนเครื่องรับหรือ

อุปกรณ 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจากการดําเนินการตรวจสอบอาจมีเหตุผลเพ่ือ

ประกอบการดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  



๕๖ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

แกไขเปน “ทําการแจงเปนทางการกอน ๑๕ วัน เพื่อ

ตรวจสอบ) 

ขอ ๑๔ (๒) “ตรวจสอบภายใน ๓๐ วัน นับแต วันท่ี ๓๑ 

ธันวาคมของแตละป” ขอแกไขเปน “๖๐ วัน 

เพ่ือใหมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนแนนอนในการ

จัดสงสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับ เครื่องมือ

หรอือุปกรณใหพนักงานเจาหนาท่ี 

๑๗ ขอ ๑๕ เมื่อจําหนายหรือติดตั ้งเครื ่องรับ เครื ่องมือ

หรืออุปกรณหมดในแตละบัญชีแลว ใหผู ไดรับอนุญาตสง

บัญชีหรือสําเนาบัญชีแสดงรายการเครือ่งรับ เครื่องมือหรือ

อุปกรณนั้นใหพนักงานเจาหนาทีต่รวจสอบภายในหกสิบวัน 

นับแตวันท่ีมีการจําหนายหรือติดตั้งหมด 

 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) : แกไขเพ่ิมเติม 

เม่ือจําหนายหรือติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ

หมด ใหผูไดรับอนุญาตสงบัญชีหรือสําเนาบัญชีรายการ

เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณนั้นใหพนักงานเจาหนาท่ี

ตรวจสอบภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีมีการจําหนาย

หรือติดตั้งท้ังหมด 

เหตุผล เนื่องจากการควบคุมบัญชีในลักษณะ FIFO 

(Firth-In-First-Out) นั้นทําไดยากสําหรับการควบคุม 

stock ของเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ ซ่ึงสินคาจะ

มีการกระจายไปยังสํานักงานสาขา หรือ dealer ตางๆ

ท่ัวประเทศ 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื ่องจากไมมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ

ทางการคาในกรณีที ่เปนผู ประกอบการทัว่ไปที ่

จําหนายเครื่องหรืออุปกรณ ซึ่งจะไมมีกรณีของการ

จําหนายจนเครื่องหรืออุปกรณหมดไป  

กรณีที่บริษัทฯ เห็นวาไมอาจดําเนินการไดเนื่องจาก

สินคามีการจําหนายหรือกระจายไปยังสํานักงาน

สาขาหรือ dealer ทัว่ประเทศนัน้ เปนกรณีที่บริษัท

ฯ สามารถท่ีจะใหมีระบบการควบคุมสินคาได  



๕๗ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอแก ไขเปน “ เ มื ่อจํ าหนายหรือติด ตั ้ง เครื ่องรับ 

เครื่องมือหรืออุปกรณหมดในแตละบัญชีแลว ใหผูไดรับ

อนุญาตสงบัญชีหรือสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับ 

เครื ่อง มือหรือ อุปกรณนั ้น ใหพนักงานเจ าหน า ที ่

ตรวจสอบภายในหกสิบวัน นับแตวันทีมี่การจําหนาย

หรือติดตั้งหมด” 

เหตุผล  เนือ่งจากการควบคุมบัญชีในลักษณะ FIFO 

(First-In-First-Out) นั้น ทําไดยากสําหรับการควบคุม 

stock ของเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ ซึ่งสิน้คาจะ

มีการกระจายไปยังสํานักงานสาขา หรือ dealer ตางๆ

ท่ัวประเทศ 

๑๘ ขอ ๑๖ ผู ไดรับอนุญาตประเภทนิติบุคคลและมี

สํานักงานสาขาซึ่งไดจดทะเบียนกับหนวยงานผูรับผิดชอบ

การจดทะเบียนตามกฎหมายแลว หากประสงคจะใหสํานักงาน

ไมมี  



๕๘ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

สาขานั ้นหรือสํานักงานสาขาที ่จะจัดตั ้งใหมในอนาคต

จําหนาย หรือมีไวเพื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้งเครื ่องรับ 

เครื่องมือหรืออุปกรณดวยก็สามารถดําเนินการดังกลาวได

โดยไมตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการแยกจากนิติ

บุคคลนั้นอีก  

 ในกรณีนีส้ํานักงานสาขาทุกสาขาจะตองมีสําเนา

เอกสารการไดรับอนุญาตของผู ไดรับอนุญาตประเภทนิติ

บุคคลนั้นแสดงในทีเ่ปดเผยและเห็นไดงาย เพือ่ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีตรวจสอบ 

 

๑๙ ขอ ๑๗ กรณีที่ผู ไดรับอนุญาตฝาฝน หรือไมปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ หรือเงื ่อนไขที่กําหนดในประกาศนี ้ หรือ

ประกาศ  ระ เบี ยบ  ข อบั ง คับ  คํ าสั ่ง หรื อ เ งื ่อน ไข ที ่

คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับ การอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไว เพื ่อจําหนายหรือรับติดตั ้ง เครื ่องรับ 

เครื ่องมือหรืออุปกรณ  คณะกรรมการอาจสั ง่ ใหผู รับ

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๑๗ การใหอํานาจคณะกรรมการควรกําหนด

ขอบเขตใหชัดเจน ลดการใชดุลยพินิจใหนอยที่สุด เชน

ตองกําหนดระยะเวลาแกไขการฝาฝนใหชัดเจน 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เพ่ือใหการใชอํานาจหนาท่ีของ กสทช. มีความ

ยืดหยุนเหมาะสมแกกรณี 



๕๙ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

ใบอนุญาตระงับการกระทําท่ีฝาฝน หรือแกไขปรับปรุง หรือ

ปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หรือตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หรือพักใชหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตนั้นก็ได 

 

 

 บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

ขอ ๑๘ ผู ที ่จําหนาย หรือมีไวเพื ่อจําหนายหรือรับ

ติดตัง้เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณอยูในวันที่ประกาศนี้

ใชบังคับ หากประสงคจะจําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนาย

หรือรับติดตั ้งเครือ่งรับ เครื ่องมือหรืออุปกรณตอไป ให

ดําเนินการยื ่นขอรับอนุญาตเพื ่อจําหนาย หรือมีไวเพื ่อ

จําหนายหรือรับติดตัง้แลวแตกรณีตามหลักเกณฑทีกํ่าหนด

ในประกาศนีภ้ายในหกสิบวันนับแตวันทีป่ระกาศนีมี้ผลใช

บังคับ และเมือ่ไดยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการแลวใหมี

นายกระจาง โรจนสิริสิงค บริษัท คิวแซท จํากัด 

ในบทเฉพาะกาล ไมมีการกําหนดในกรณีของผูผลิตท่ีมี

อยูกอนวันท่ีประกาศใชบังคับ 

 

 

 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

การบังคับใชกฎหมายใดๆ ไมควรใหมีผลยอนหลัง ดังนั้น

อุปกรณหรือเครื่องรับท่ีมีมากอน ประกาศนี้ใชบังคับตอง

ไมเขาขายท่ีตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติม  

เนื่องจากจะมีการแกไขระยะเวลาการอนุญาตจาก

เดิม ๑๘๐ วัน เปน ๑ ป จงึสมควรแกไขขอความใหมี

ความสอดคลองกันและรองรับผูผลิตท่ีดําเนินการอยู

กอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับดวย  

 

ยืนยันตามรางเดิม 

เนื่องจาก 

๑. ประกาศฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับนับแตวันท่ี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



๖๐ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

สิทธิดําเนินการไดตอไปจนกวาจะไดรับแจงไมอนุญาตจาก

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท Samsung 

B๒B Team 

การบังคับใชกฎหมายใดๆ ไมควรใหมีผลยอนหลัง ดังนั้น 

อุปกรณหรือเครื่องรับท่ีมีมากอน ประกาศนีใ้ชบังคับตอง

ไมเขาขายท่ีตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

เครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณสําหรับใชเฉพาะในการ

รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ

กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกที่

มีอยูกอนวันประกาศใชประกาศฯ ฉบับนี ้ไมอยูในขาย

บังคับของประกาศฯ ฉบับนี้ 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) เห็นสมควรเพ่ิมเติม

ความในวรรค ๒  

“เครื่องรับเครื่องมือ หรืออุปกรณสําหรับใชเฉพาะใน

การรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ

กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกท่ี

มีอยูกอนวันประกาศใชประกาศฯ ฉบับนี้  ไมอยูในขาย

๒. กฎหมายมีเจตนารมณท่ีจะควบคุมผูท่ีรับติดตั้ง

เครื่องหรืออุปกรณ ซ่ึงเปนการพิจารณาท่ีการกระทํา 

แมจะนําเครื่อง/อุปกรณท่ีนําเขา หรือผลิตกอนวันท่ี

ประกาศใชบงัคับไปดําเนินการติดตั้งก็ตาม การรับ

ติดตั้งจะตองไดรับการอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ 



๖๑ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  

  พันเอก 

           (นที ศุกลรัตน) 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  

    กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 

บังคับกับของประกาศฯ ฉบับนี้” 

๒๐ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 

นายเวช วิเวก คณะวิศวกรรมศาสตร ม. เทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ควรท่ีจะมีการสงเสริมการวิจัยและผลิตภายในประเทศ

มากกวาการนําเขา เพ่ือมีการสรางงานภายในประเทศ 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

• ระเบียบปฏิบัติ ยังไมคอยชัดเจน บางครั้ง

ผูประกอบการยังสับสน 

 



๖๒ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

• สวนคาอากรท่ีเรียกเก็บ๑๐ บาท ตอ  เครื่อง 

กสทช.ยังไมสามารถชี้แจงมาตรฐานการคํานวณ เพ่ือ

ทําความเขาใจกับผูประกอบการได ซ่ึงยังเปนประเด็น

คางคาอยู จึงขอใหเรงทําความเขาใจกับผูประกอบการ

กอนท่ีจะประกาศใชบังคับ 

นายสมพันธ  จารุมิลินท จากบริษัท ทรู วิชั ่นส 

จํากัด (มหาชน) 

• ในการออกใบอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย 

หรือ มี ไว เ พื ่อจํ าหน าย หรือรับติดตั ้ง  เครื ่องรับ 

เครื่องมือ หรืออุปกรณสําหรับใชรับหรือแปลงสัญญาณ

ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก ควรมีการระบุ

จํานวนเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีอนุญาตในแต

ละครั้งดวย 

 

 



๖๓ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

๒๑ คําขออนุญาตผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนาย 

หรือรับติดตั้งซ่ึงเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณเพ่ือให 

บุคคลอ่ืนนําไปใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ 

ของกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับ

เปนสมาชิก 

๑. รายละเอียดและเอกสารของผูยื่นคําขอ 

รานคา/บุคคลธรรมดา ชื่อรานคา

................................................................... 

โดยชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............นามสกุล ...................

สัญชาติ............... 

เลขหมายประจําตัวประชาชน - - - - วัน/เดือน/ป เกิด

..................... 

นิติบุคคล/หนวยงาน ชื่อ..............................................

ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี............. วันท่ีจดทะเบียน............... 

ท่ีอยูเลขท่ี.......... หมูท่ี........ อาคาร............ตรอก/ซอย

............ถนน..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

ตําบล/แขวง..................... อําเภอ/เขต................................ 

จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย......................... 

โทรศัพท.................................โทรสาร.............................. 

E-mail…………………………………........................................... 

  

การย่ืนขอรับอนุญาต ใหยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

( ) สําเนาทะเบียนพาณิชย (กรณีเปนรานคา) 

( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

และหนังสือบริคณหสนธิ (มีอายุไมเกิน ๙๐ วัน) พรอม

สําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนผู มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติ

บคุคล 

กรณมีอบอํานาจ ใหยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

( ) หนังสือมอบอํานาจ 

( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 

 

 

 

 

 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

• หลักฐานการยื ่นขออนุญาต ใชเพียงหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยก็

นาจะเพียงพอในการระบุตัวตน หนังสือบริคณหสนธิ

นาจะไมจําเปน 

• กรณีการมอบอํานาจ ควรเพิ่ม หนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย เพื ่อ

ตรวจสอบผูมีอํานาจ 

• การยื ่นความจํานงขออนุญาต ไมควรระบุ

ใบอนุญาตตาม พรบ . วิทยุคมนาคมฯ เพราะ หาก

เครื่องรับเปนวิทยุคมนาคม ทางคณะกรรมการ จะออก

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม 

• เนื่องจากหนังสือบริคณหสนธิจะมี

ขอกําหนดเก่ียวกับขอบเขตและวัตถุประสงคของการ

ประกอบกิจการของนิติบุคคล ซ่ึงมีความจําเปนตอ

การพิจารณาและการอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ 

• สามารถใชหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลท่ีผูขอรับการอนุญาตยื่นเพ่ือประกอบการ

ขอรับการอนุญาตได 

• เพ่ือใหการพิจารณาอนุญาตท่ีเก่ียวของกับ

เครื่องรับหรืออุปกรณเปนไปโดยชอบดวย

กระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมายวาดวยการ



๖๕ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

๒. มีความประสงคขออนญุาต 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

( ) ผลิต 

( ) นําเขา 

( ) จําหนาย 

( ) มีไวเพ่ือจําหนาย 

( ) มีไวเพ่ือรับติดตั้ง 

ซ่ึงเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ เพื่อใหบุคคลอืน่นําไปใช

รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ   

กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก 

ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

( ) ทํา 

( ) นําเขา 

( ) คา 

ใบอนุญาตใหโดยอัตโนมัติ ตามประกาศฯขอ ๑๐ อยู

แลว 

• หลักฐานประกอบคําขอ  ควรแยกตามประเภท

ของใบอนุญาตท่ีขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

และกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

( ) มี 

ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมในกรณีที่เครื ่องรับ เครื ่องมือหรือ

อุ ป ก ร ณ ดั ง ก ล า ว เ ป น เ ค รื ่อ ง วิ ท ยุ ค ม น า ค ม  ต า ม

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ใหแจงความ

ประสงคขอรับใบอนุญาตตามแบบ ฉก.๑ ดวย 

( ) ใบแทนใบอนญุาต (แนบเอกสารตามขอ ๕) 

วัตถุประสงคท่ีนําไปใช 

( ) เพือ่ใชในกิจการสวนบุคคลเพือ่รับชมโดยเฉพาะซึ่งมิไดมี

การนําสัญญาณไปใช เพื ่อแสวงหาผลประโยชนในเชิง

พาณิชย 

( ) เพ่ือใชในกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก 

( ) เพ่ือใชในกิจการโทรทัศนแบบไมบอกรับสมาชิก 

( ) เพ่ือใชในกิจการท่ีไมใชกิจการโทรทัศน (โปรดระบ)ุ......... 

( ) เพ่ือใชในกิจการของหนวยงานภาครัฐ (โปรดระบุ).........  

( ) เพ่ือใชในกิจการโทรทัศนรวมกับหนวยงานภาครัฐ (โปรด

ระบุ)......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

( ) เพ่ือเปนตัวอยางในการประกวดราคาหรือนํามาสาธิต 

( ) เพื ่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครือ่งรับ 

เครื่องมือ หรืออุปกรณ 

( ) เพ่ือศึกษา คนควา และทดลอง 

( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………… 

** โปรดระบุและแนบเอกสารที่เกี่ยวของ เพือ่แสดงความ

สอดคลองของการขออนุญาต 

 

สถานะเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณฯ ขณะยื่นคําขอ

อนญุาต 

( ) ยังไมไดนําเขามาในราชอาณาจักร 

( ) นําเขามาในราชอาณาจักรแลวถูกกักไวที่ดานศุลกากร 

มูลคาสินคาประมาณ ........................ บาท 

( ) นําเขามาในราชอาณาจักรโดยผานพิธีศุลกากรถูกตอง

แลวและขณะนี้เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณอยูท่ี

.................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท  Samsung 

B๒B Team 

ขอ ๒ ขอแกไขเปน “สถานะเครื ่องรับ เครื ่องมือหรือ

อุปกรณฯ ขณะยื่นคําขออนุญาต 

(  ) ยังไมไดนําเขามาในราชอาณาจักร 

(  ) นําเขามาในราชอาณาจักรแลวถูกกักไวที่

ดานศุลกากร มูลคาสินคาประมาณ ……………… บาท 

(  ) นําเขามาในราชอาณาจักรโดยผานพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

** โปรดระบุและแนบเอกสารที่เกี่ยวของ เพือ่แสดงความ

สอดคลองของการขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. รายละเอียดและเอกสารประกอบคําขอ 

เอกสารหลักฐาน 

( ) แคตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องรับ เครื่องมือหรือ

ศุลกากรถูกตองแลวและขณะนีเ้ครือ่งรับ เครื่องมือหรือ

อุปกรณฯ อยูท่ี.......................... 

(  ) ผลิตในราชอาณาจักร ขณะนี้อยูท่ี ……… 

** โปรดระบุและแนบเอกสารที่เกี่ยวของ เพือ่แสดง

ความสอดคลองของการอนุญาต 

เหตุผล เพ่ือความครบถวนในการระบุถึงสถานะ 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) เห็นสมควรใหแกไข

เพ่ิมเติม 

( ) ผลิตในราชอาณาจักร ขณะนี้อยูท่ี.......... 

เหตุผล : เพ่ือความครบถวนในการระบุถึงสถานะ 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

• สถานะเครื่องรับ  ควรเพ่ิม รายการ (  ) ผลิตใน

ประเทศ ขณะนี้อยูท่ี................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

อุปกรณฯ 

( ) ขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) 

ของเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณฯ 

( ) เครื่อง/อุปกรณตัวอยาง จํานวน………..เครื่อง (กรณีให

เจาหนาท่ีทําการตรวจและทดสอบ) 

( ) บัญชีแสดงรายการอุปกรณท่ีจะนํามาผลิตเปนเครื่องรับ 

เครื่องมือหรืออุปกรณ (กรณีขออนุญาตผลิต) 

( ) บัญชีแสดงรายการเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ และ

สถานที่ตั ้งหรือสถานทีเ่ก็บรักษาเครือ่งรับ เครื ่องมือหรือ 

อุปกรณ (กรณีการขออนุญาตจําหนาย หรือมีไวเพื ่อ

จําหนายหรือรับติดตั้ง) 

( ) ใบตอบรับการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ หรือ 

Proforma Invoice หรือใบสัง่ซื้อสินคา (P/O) (กรณีขอ

อนุญาตนําเขา) 

( ) ใบอนุญาตใหคาเครือ่งวิทยุคมนาคม ฉบับที่.................

วันท่ี.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

(กรณีเครือ่งรับ เครื่องมือหรืออุปกรณเปนเครื่องวิทยุ

คมนาคมซ่ึงขออนุญาตทํา นําเขา มีไวเพ่ือจําหนาย) 

จํานวนเอกสารหลักฐานท้ังหมด ………….. หนา 

๔. รายละเอียดของเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณฯ/

เครื่องวิทยุคมนาคม 

เครื่อง..............................ตราอักษร............................. 

แบบ/รุน……………… 

ประเภทการรับสัญญาณ (…)ภาคพ้ืนดิน(Terrestrial)  

(…) ผานดาวเทียม(Satellite) (...) ทางสาย (Cable) 

(...)IPTV (...)อ่ืนๆ…… 

 

มาตรฐานเง่ือนไขการเขาถึง(Conditional 

Access)................................ 

ผลิตโดย.....................................ประเทศ

........................................

จํานวน………………………………………..เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน) 

มาตรฐานเง่ือนไขการเขาถึง (Conditional Access)   

(  ) มี   (  ) ไมมี.......................  

เหตุผล เพ่ือปฎิบัติตามเง่ือนไขความลับทางการคา 

บรษิทั Humax (Thailand) Co.,Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันตามรางเดิม  

เนื่องจากการพิจารณาอนุญาตตามประกาศฉบับนี้

เครื ่องรับฯ จะตองมีคุณสมบัติทางเทคนิคในการ

เขาถึงการรับรายการ (Conditional Access) จึงไม

จําเปนตองแกไขตามท่ีเสนอ    



๗๑ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

กรณีไดรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องรับ เครื่อง

หรืออุปกรณฯ 

Class……………………… NBTC ID. 

……………………………………………….. 

๕. ใบแทนใบอนญุาต 

เอกสารหลักฐาน 

( ) ใบรับแจงความเอกสารการอนุญาตสูญหายของสถานี

ตํารวจ หรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการ 

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กรณีใบอนุญาต

สูญหาย) 

( ) ใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม (กรณีใบอนุญาตชํารุด 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตน และเอกสาร

ประกอบคําขอใบอนุญาตที่แนบมาพรอมนี ้เปนจริงทุก

ประการ 

 

• ขอ ๔  มาตรฐานเงือ่นไขการเขาถึง ควรมีให

เลือกเพียงมี หรอืไมมี 

นางสาวเสาวนีย  สุคนธะชาติ จากบริษัท  Samsung 

B๒B Team 

• ขอ ๔ ขอแกไขเปน …รายละเอียดของเครือ่งรับ 

เครื ่องมือหรืออุปกรณ/เครื ่องวิทยุคมนาคมมาตรฐาน

เงือ่นไขการเขาถึง (Conditional Access) (  ) มี   (  ) 

ไมมี ……………………………….ผลิตโดย ………… ประเทศ 

………….. จํานวน ………………. 

เหตุผล เพ่ือปฏิบัติตามเง่ือนไขความลับทางการคา 

 



๗๒ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

…….…………………………………………..…………………      

ลายมือชื ่อผู ยื ่น คําขอ/ผู รับมอบอํานาจ    ตําแหน ง         

ตราประทับบริษัท 

วันท่ี........../........../.......... 

 

 

    

 

 

 

 

คําเตือน : หากผู ขออนุญาตไมแจงขอความจริงตอเจา

พนักงานผูอนุญาต ถือวาผูขออนุญาตกระทําความผิดฐาน

แจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๓๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ

ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ัง  จําท้ังปรับ 

สําหรับเจาหนาท่ี 

บันทึก : 

 

 

ผูตรวจสอบคําขอ : 

 

ลงชื่อ..................................................... 

(............................................................) 

ผูรับใบอนุญาต 

วันท่ี............/............../.............. 



๗๓ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

หมายเหตุ : ผูขออนุญาตจะตองชําระคาดําเนินการอนุญาต

พรอมกับการยื ่นคําขอ และไมวาผลการพิจารณาจะเปน

ประการใด 

“สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไม

คืนคาดําเนินการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น” 

 ใบอนญุาต 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

The National Broadcasting and 

Telecommunications Commission 

อนุญาตให……………………………………. ซ่ึงเครื่องรับ 

เครื่องมือหรืออุปกรณ เพ่ือใหบุคคลอ่ืนนาไปใชรับหรือ

แปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง 

หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก  

เอกสารอนุญาตฉบับท่ี…………. วันท่ี ...................... 

ไมมี  



๗๔ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

อนุญาตให ……………สํานักงานเลขท่ี …………………………… 

จังหวัด………………………….. โทรศัพท ……………………………. 

ซ่ึงเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ เพื่อใหบุคคลอืน่นาไปใช

รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจาย

เสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก  

รวม ………………… 

ผลิตโดย …………………เพ่ือ…………………ดังมีรายการตอไปนี้ 

 เอกสารอนุญาตนี้ใหใชไดจนถึง วันท่ี  

          (ลงนาม)...............................พนักงานเจาหนาท่ี 

 

เง่ือนไขการอนุญาต 

ท่ี จํานวน รายการ 

   

ตามเอกสารแนบทาย จํานวน        ฉบับ 

หมายเหตุ 



๗๕ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

เพ่ือนําเขา จําหนาย หรือมีไวเพ่ือจําหนาย หรือรับติดตั้ง 

เครื่องรับ เครื่องมือ  

หรอือุปกรณ 

ตามมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกจิการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

----------------------------------------- 

๑. หามนําเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ เพ่ือใหบุคคลอ่ืน

นําไปใชรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ ของกิจการ

กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก

ท้ังหมดหรือแตบางสวนไปใชประโยชนใด ๆ นอกจากท่ี

ปรากฏในใบอนุญาตนี้  

๒. การอนุญาตจะโอนกันไมได  

๓. ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 

๒๕๕๑ เง่ือนไขการอนุญาต และระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ คําสั่ง หรอืขอกําหนดของคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม



๗๖ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

แหงชาติ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยเครงครัด  

๔. เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณเพ่ือใหบุคคลอ่ืนนําไปใช

รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ ของกิจการ

กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก 

ตองนําไปใชกับการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตจาก 

กสทช. หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยชอบดวยกฎหมาย  

๕. จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื่องรับ เครื่องมือหรือ

อุปกรณเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบในเวลา

อันควร  

๖. จัดสงสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับ เครื่องมือหรือ

อุปกรณใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในสามสิบวัน 

นับแตวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของแตละป เวนแตกรณีมีการ

จําหนายหรือรับติดตั้งหมดในแตละบัญชีใหจัดสงบัญชีหรือ

สําเนาแสดงรายการเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณนั้นให

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีมี

การจําหนายหรือติดตั้งหมด  



๗๗ 
 

ลําดับ 

รางประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหผลิต นําเขา 

จําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายหรือรับติดตั้งเครื่องรับฯ 

รายละเอียดความเห็น/ขอเสนอแนะ 

 

 

ขอพิจารณาของ กสท. 

๗. ผูไดรับอนุญาตและสํานักงานสาขาจะตองแสดงสําเนา

เอกสารการไดรับอนุญาตของผูไดรับอนุญาตประเภทนิติ

บุคคลนั้นในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย เพ่ือใหพนักงาน

เจาหนาท่ีตรวจสอบ  

๘. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จะยกเลิกการ

อนุญาตท่ีออกใหหากปรากฏวาผูรับอนุญาตกระทําผิด

เง่ือนไขใบอนุญาต  

 


