
 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป  
ต่อ 

 (ร่าง)  ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  
(ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
๘๗ ซอยสำยลม ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ เว็บไซต์ : www.nbtc.go.th 
 

http://www.nbtc.go.th/


- ๑ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น 

ความเห็น/เหตุผล 
ของส านักงาน  

ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของ                      
เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ ์

ไม่ม ี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

      โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดให้เครื่องโทรคมนำคม 
อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ำยโทรคมนำคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกำรโทรคมนำคม ตลอดจนเครื่องวิทยุคมนำคม และ
อุปกรณ์วิทยุคมนำคมบำงประเภทต้องได้รับกำรตรวจสอบ
และรับรองมำตรฐำน รวมทั้งสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรส ำหรับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน และ
มำตรกำรก ำกับดูแลเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ภำยหลังกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนให้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน 

ในย่อหน้ำแรกของอำรัมภำบท เนื่องจำกหลักเกณฑ์อ ำนำจของ กสทช. มีอยู่ ๒ ส่วน คือ กำรก ำกับ
ดูแลกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ในขณะเดียวกัน
เมื่อพิจำรณำในพระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคมกลับไม่พบในเรื่องของกิจกำรกระจำยเสียงและ
กิจกำรโทรทัศน์ เมื่ออำรัมภบทกล่ำวถึงสมควรให้มีกำรก ำหนดเครื่องโทรคมนำคม ประเด็นคือ 
นิยำมของเครื่องโทรคมนำคมในกฎหมำยทั้ง ๒ ฉบับอยู่ในส่วนใด และมีนิยำมว่ำอย่ำงไร จึงอยำก
เห็นควำมชัดเจนในกำรก ำหนดบทนิยำมว่ำ วิทยุโทรคมนำคม และวิทยุคมนำคม เพรำะยังไม่
ชัดเจนในทำงกฎหมำย ดังน้ัน กำรปรับปรุงร่ำงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ยืนยันว่ำ ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกำร
กระจำยเสียง และกิจกำรกระจำยเสียงจะระบุลงในฉบับใดหรือไม่ มีกำรแยกในกรณีของวิทยุ
คมนำคม และวิทยุโทรคมนำคมในทำงกฎหมำยอย่ำงไร  
ผู้ใหค้วำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 

เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม เนื่องจำก 
๑) ในร่ำงประกำศฯเกี่ยวข้องเฉพำะ
กิจกำรโทรคมนำคม ซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนำคม และอุปกรณ์นั้น เป็นส่วน
หนึ่งของกิจกำรโทรคมนำคมเช่นกัน 
๒) ใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ ปี๕๓ 
ได้ก ำหนดค ำจ ำกัดควำมเกี่ยวกับ 
โทรคมนำคม และวิทยุคมนำคม ไว้
แล้ว  
๓ ) ร่ ำ งป ร ะกำศ  กสทช . ฉบั บนี้
ด ำเนินกำรในขณะที่รัฐธรรมนูญ  
ปี ๒๕๕๐ ไม่ได้บังคับใช้  

      อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ (๑๐) (๒๔) 
(๒๕ ) ประกอบมำตรำ ๘๑ และมำตรำ ๘๗ แห่ ง
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ และก ำกับกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ 
วรรคสองแห่ งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม พ .ศ . ๒๕๔๔ และมำตรำ ๑๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๕ และมำตรำ ๒๙ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติวิทยุ
คมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะ 

กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ขอสนับสนุนให้ส ำนักงำน กสทช. ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมำยใน
ปัจจุบัน โดยประเด็นที่กล่ำวถึงอำรัมภบทเป็นประเด็นที่น่ำสนใจ เพรำะเดิมที่มิได้เห็นด้วยกับ
หลักกำรร่ำงกฎหมำย หรือยกร่ำงอนุบัญญัติไปเช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญยกเลิก ซึ่งจะเป็นปัญหำใน
กำรบังคับใช้ แต่ประเด็นที่ส ำคัญที่อยำกตั้งข้อสังเกตให้ส ำนักงำน กสทช. น ำไปด ำเนินกำรให้
ชัดเจนในทำงกฎหมำยคือ กสทช. เป็นคณะที่จัดตั้งตำมรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และได้รับกำรรับรอง
ในรัฐธรรมนูญในฉบับใหม่ท่ีก ำลังยกร่ำงในมำตรำ ๕๐ กสทช. เป็นองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ และกำร
ออกกฎหมำยที่จ ำกัดสิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญตำมตำรำงที่มีกำรตัดออก เห็นว่ำเป็น
ประเด็นที่จะต้องพิจำรณำอย่ำงละเอียด เพรำะเดิมทีกำรออกกฎฉบับนี้เป็นกำรจ ำกัดสิทธิและ
เสรีภำพแต่เอำออก เนื่องจำกยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในอนำคตก ำลังจะมีรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่อยำกให้ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำในประเด็นนี้ว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะระบุหรือไม่ และมีควำม
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่ำงไร 
ผู้ใหค้วำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 

 



- ๒ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช.  

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น 

ความเห็น/เหตุผล 
ของส านักงาน 

กรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ จึงประกำศก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ
และรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของ
เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์” 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจำกวันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของ
เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๔ บรรดำผลกำรทดสอบรับรองตัวอย่ำงเครื่องวิทยุ
ค มนำคมซึ่ ง ออก โ ด ยกรม ไปร ษณี ย์ โ ท ร เ ล ข  ห รื อ
คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก่อนวันที่
ประกำศนี้ใช้บังคับให้มีผลใช้ได้ต่อไปตรำบเท่ำที่ไม่ขัด หรือ
แย้ งต่อหลัก เกณฑ์ที่ ก ำหนดไว้ ในประกำศนี้  และที่
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติจะประกำศก ำหนดเพิ่มเติม
ต่อไป 

ประเด็นดังกล่ำวจะมีควำมส ำคัญจำกสิ่งที่ได้มีกำรรับรองไป
แล้วประเด็นคือ ทำงส ำนักงำน กสทช. ได้มีบัญชีข้อมูล หรือว่ำ
ในข้อมูลร่ำงข้อ ๔ มีผลกำรทดสอบตัวอย่ำงเครื่องวิทยุ
คมนำคมประเภทใด รุ่นใด ที่มีแนวโน้มว่ำขัดต่อประกำศฉบับ
นี้ เพรำะหำกมีและหลักกำรต้องปรับใหม่ต้องรับรองในสิ่งที่ถูก
มำก่อน วันนี้จะมำผิดไม่ได้  เพรำะหำกผู้ประกอบกำร
โทรคมนำคมใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งผ่ำนกำรรับรองตัวอย่ำง
                           ผ่ำนกำรรับรองตัวอย่ำง
                                                  ข้อมูล
เรื่องเครื่องที่ผ่ำนกำรรับรองตัวอย่ำงอันไหนที่เป็นปัญหำตำม
ประกำศ (ร่ำง) ใหม่ ข้อ ๔ 
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น) 
 

ส ำนักงำนฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วมีควำมเห็น ดังนี ้
๑)ผลกำรทดสอบรับรองตัวอย่ำงเครื่องฯที่ออกโดยกรมไปรษณีย์โทรเลข 
หรือรำยงำนผลกำรทดสอบ ใบรับรอง และเอกสำรจดทะเบียนเครื่องฯที่
ออกโดย กทช. หรือ กสทช. จะยังคงใช้ได้ต่อไป แม้ร่ำงประกำศ กสทช.
นี้ จะมีผลบังคับเป็นกำรทั่วไปแล้ว 
๒)ที่ผ่ำนมำหำกส ำนักงำนฯตรวจพบผลตำมข้อ ๑)ขัดต่อประกำศ กสทช. 
ส ำนักงำนฯจะน ำเสนอคณะกรรมกำรให้เพิกถอนต่อไป ตัวอย่ำงเช่น 
ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การเพิกถอนใบรับรองเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ จ านวน ๒๘๐ แบบ/รุ่น เป็นต้น 
๓)ดังนั้น เพื่อให้ถ้อยค ำในร่ำงประกำศนี้ชัดเจนครอบคลุมกำรให้ใช้งำน
ได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน ส ำนักงำนฯ เห็นควรปรับปรุงถ้อยค ำในร่ำงประกำศ 
กสทช. ควำมว่ำ 
        “ข้อ ๔ บรรดำผลกำรทดสอบรับรองตัวอย่ำงเครื่องวิทยุคมนำคม
ซึ่งออกโดยกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือรำยงำนผลกำรทดสอบ ใบรับรอง 



- ๓ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. 
ตามมติที่ประชุม กสทช. 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น 

ความเห็น/เหตุผล 
ของส านักงาน 

  และเอกสำรจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ที่ออกโดยคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
หรือคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก่อนวันที่ประกำศนี้ใช้
บังคับ ให้มีผลใช้ได้ต่อไปตรำบเท่ำที่ไม่ขัด หรือแย้งต่อ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ก ำ ห น ด ไ ว้ ใ น ป ร ะ ก ำ ศ นี้  แ ล ะ ที่
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติจะประกำศก ำหนด
เพิ่มเติมต่อไป” 

ข้อ ๕ ในประกำศนี้ 
“เครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์” หมำยควำมว่ำ 
เครื่ องโทรคมนำคมหรื อ
อุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในโครงข่ ำย
โทรคมนำคมหรืออุปกรณ์ที่
ใช้ในกิจกำรโทรคมนำคม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ ร โ ท ร 
คมนำคม และเครื่องวิทยุ
คมนำคมหรืออุปกรณ์วิทยุ
คมนำคมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิทยุคมนำคม โดยไม่นับ
รวมถึงเครื่องวิทยุคมนำคม 
หรืออุปกรณ์วิทยุคมนำคม  
ที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียง
หรือกิจกำรโทรทัศน์ 

หลักในกำรยก (ร่ำง) กฎหมำยจริงๆ ในกำรที่จะยกเว้นบำงอย่ำงต้องใช้ฐำนในทำงกฎหมำย เพรำะฉะนั้นหำก
ยกเว้นโดยไม่มีเหตุผล หรือเป็นองค์ประกอบในกำรยกเว้น น่ำจะพิจำรณำทบทวนที่ขีดเส้นใต้ไว้เพิ่มเติม คือ
ว่ำหำกไม่รวมเครื่องวิทยุคมนำคมหรืออุปกรณ์ในควำมหมำยนี้ ไม่รวมในกิจกำรกระจำยเสียง แล้วกิจกำร
กระจำยเสียงจะไปเชื่อมต่อกับร่ำงประกำศหลักเกณฑ์ หรือระเบียบใดของ กสทช. เป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะเรำ
ไม่ได้อยู่ในฉบับน้ีแต่อยู่อีกฉบับหน่ึงใช่หรือไม่ เพรำะเป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของ กสทช. ต้องท ำใช่หรือไม่ 
ผู้ใหค้วำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 

ส ำนักงำน เห็นพ้องกับผู้ให้ควำมเห็น เพื่อป้องกันควำม
สับสนและท ำให้เกิดควำมชัดเจนเช่ือมโยงกับประกำศ 
กสทช.ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงถ้อยค ำ
ควำมว่ำ 
“เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์” หมำยควำมว่ำ 
เครื่องโทรคมนำคมอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ำยโทรคมนำคม
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกำรโทรคมนำคมตำมกฎหมำย         
ว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และเครื่องวิทยุ
คมนำคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนำคมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิทยุคมนำคม โดยไม่นับรวมถึงเครื่องวิทยุคมนำคมและ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์
ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ กสทช. เรื่อง กำรตรวจสอบ
และรับรองมำตรฐำนของเครื่องวิทยุคมนำคมและ
อุปกรณ์ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
 

กรณีนี้หำกเป็นเครื่องวิทยุคมนำคมที่มีใช้ได้ทั้งกิจกำรโทรคมนำคม และกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำร
โทรทัศน์ด้วยจะอยู่ภำยใต้กำรบังคับของฉบับนี้หรือไม่ เพรำะบอกว่ำไม่นับรวมกับเครื่องที่ใช้ในกิจกำร
กระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์  ผู้ใหค้วำมเห็น คุณวีนำฯ บริษัท ทรูฯ 
เห็นด้วยกับผู้แทนบริษัททรูฯ ว่ำต้องท ำให้ชัดว่ำโดยหลักในกำรกำรใช้งำนในกิจกำรโทรคมนำคมก็จริงแต่
บังเอิญเปิดทีวี เปิดวิทยุได้แยกออกมำต่ำงหำก ต้องเขียนยอมรับว่ำจริงๆในกำรตรวจต้นทำงมำที่ทำง
โทรคมนำคมแต่ถ้ำเกิดมีฟีเจอร์ใดใช้ได้ ท่ำนต้องท ำรับรองตัวอย่ำงบนโทรคมนำคมด้วยไม่เช่นนั้นจะเกิดกรณี
ถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่ง  ซึ่งหำกแยกเป็นสองทำงส ำนักงำนเป็นส ำนักงำนเดียวไม่ได้แยกเป็นสองส ำนักงำน 
ภำรกิจแยกแต่ส ำนักงำนเป็นส ำนักงำนเดียว ยืนยันหลักกำรตรงนี้ว่ำอ ำนำจที่ส ำนักงำน กสทช. เป็นส ำนักงำน
กลำงแต่ภำรกิจแยกเป็น ๒ ส่วน  ขอเสนอกำรปรับปรุงเพรำะหลักของกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน กสทช. 
ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ เรำก ำกับในฐำนะผู้ให้ใบอนุญำตและผู้รับใบอนุญำต  
 



- ๔ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช.  

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น 

ความเห็น/เหตุผล 
ของส านักงาน 

 เพรำะฉะนั้นหลักของกำรก ำกับคือต้องเป็นผู้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต หำกดู
ระเบียบฉบับหลังใช้ค ำว่ำ ผู้ยื่นค ำขอ เพรำะฉะนั้นเมื่อมำเป็นผู้ประกอบกำร 
หลักของผู้ประกอบกำรกับท่ำนมันไม่สอดคล้องฐำนอ ำนำจในทำงกฎหมำย
เพรำะส่วนใหญ่หลักของกำรออกใบอนุญำตน่ำจะลองพิจำรณำทบทวน
ประเด็นนี้ 
ผู้ใหค้วำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกลุ (บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั่น) 

 

“กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรที่ใช้ในกำร
ด ำเนินกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรทดสอบ (testing) กำรจดทะเบียน (registration) 
กำรรับรอง (certification) และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ
เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์มีคุณสมบัติ หรือลักษณะทำงเทคนิคสอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคหรือข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนด 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

“หน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนที่ให้บริกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ซึ่งตำม
ประกำศนี้ ให้หมำยควำมรวมถึง 
(๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ 
(๒) หน่วยตรวจสอบ หรือหน่วยรับรองซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ 
(๓) หน่วยตรวจสอบ หรือหน่วยรับรองของต่ำงประเทศที่คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติให้กำรยอมรับ
ตำมที่ระบุไว้ในหมวด ๕ ของประกำศนี ้

ระหว่ำงหน่วยตรวจสอบ กับหน่วยทดลอง โดยนิยำมแยกคนละหน่วยหรือไม่ 
ผู้ใหค้วำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 

เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม เนื่องจำก 
๑)ในร่ำงประกำศฯ ไม่ปรำกฏถ้อยค ำ 
“หน่วยทดลอง” แต่อย่ำงใด  
๒)ถ้อยค ำ “หน่วยตรวจสอบและ
รับรอง” ส ำนักงำนฯน ำมำจำกมำตรำ 
๓๖ และ ๓๗  แห่ ง  พ . ร .บ .กำร
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.
๒๕๔๔  

“หน่วยตรวจสอบ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนกำร
ทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคหรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนดไว ้

ไม่ม ี



- ๕ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช.  

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น 

ความเห็น/เหตุผล 
ของส านักงาน 

“หน่วยรับรอง” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนกำรรับรอง ซึ่งเป็น
กำรให้ค ำยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์มีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะทำงเทคนิคสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคหรือข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ก ำหนดไว้ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

“ผู้ประกอบกำร” ให้หมำยควำมรวมถึง ผู้ผลิต ผู้จ ำหน่ำย หรือผู้น ำเข้ำซึ่งเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ ที่มีภำระรับผิดชอบต่อเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้น        
ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตำมกฎหมำยไทย 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

“เลขำธิกำร” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

หมวด ๑ ขอบข่าย การใช้บังคับ และข้อยกเว้น 
ข้อ ๖ เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนให้
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังต่อไปนี ้
     (๑) ประเภท ก (Class A equipment) คือเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่
ผู้ประกอบกำรต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิค โดยผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนแล้ว 
จึงแจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้นต่อส ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ในหมวด ๒ ของประกำศนี ้
    (๒) ประเภท ข (Class B equipment) คือเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่
ผู้ประกอบกำรต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค  หรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิค โดยผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน 
และเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้นต้องได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๓ ของประกำศนี ้

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 



- ๖ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

รายละเอียดความเห็น 
ความเห็น/เหตุผล 

ของส านักงาน 
ข้อ ๗ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดว่ำเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ประเภทใด
ต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนในลักษณะใด โดยอำจระบุไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือระบุไว้ในข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
เง่ือนไขกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม เง่ือนไขกำรอนุญำตให้ใช้คลื่น
ควำมถี ่หรือเง่ือนไขกำรอนุญำตให้ใช้เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 
     รำยกำรเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์จ ำแนกตำมประเภทที่ ต้องได้รับกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนในวำระเริ่มแรกเมื่อประกำศนี้ใช้บังคับระบุไว้ใน 
ภำคผนวก ก 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๘ เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนตำมประกำศนี้ 
    (๑) เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำ และ
ที่ติดตั้งในห้องปฏิบัติกำรทดลองของสถำบันกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ 
    (๒) เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ใช้งำนในด้ำนจำรกรรม เพื่อควำมมั่นคงของ
ประเทศของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงของประเทศ 
    (๓) เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และ
นิเวศวิทยำ รวมทั้งที่ใช้ในกำรติดตำมและค้นหำสัตว์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำสิ่งแวดล้อม หรือนิเวศวิทยำ 
    (๔) เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนของทบวงกำรช ำนัญ
พิเศษของสหประชำชำติ 
    (๕) เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับสถำนีเรือ หรือสถำนีอำกำศยำน
จำกต่ำงประเทศซึ่งติดตั้งมำพร้อมกับเรือหรืออำกำศยำนนั้น 
    (๖) เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่น ำเข้ำในลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว 
(personal effects) เป็นกำรช่ัวครำว โดยมิได้มีจุดมุ่งหมำยที่จะใช้งำนในเชิงพำณิชย์
และน ำออกนอกประเทศเมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 

ข้อที่ ๘ อนุมำตรำ ๒ เครื่องโทรคมนำคมที่ใช้ในด้ำนจำรกรรม น่ำจะทบทวน
ค ำว่ำจำรกรรม เพรำะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในควำมมั่นคงก็ภำรกิจควำมมั่นคง               
ว่ำเป็นกลำงๆ ไป เพรำะถ้ำใช้ค ำว่ำจำรกรรมอำจจะไม่เข้ำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
สักเท่ำไหร่ เพรำะฉะนั้น wording               พ. . . วิทยุคมนำคม หรือ
อย่ำงไร จึงคิดว่ำสถำนกำรณ์ปัจจุบันไม่ควรจะมีค ำว่ำ จำรกรรม เพรำะค ำว่ำ
จำรกรรมมองถึงกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอำญำ เป็นอ ำนำจหน้ำที่
ทำงควำมมั่นคง ใช้ค ำกลำงน่ำจะดีกว่ำ ยกตัวอย่ำงได้หรือไม่  ว่ำเครื่องมือ              
จำรกรรมคืออะไร เครื่องตัดสัญญำณแจมเมอร์ เครื่องดักฟังเป็นเครื่องจำร
กรรมหรือไม่ ค ำว่ำจำรกรรมมีควำมหมำยอย่ำงไร 
ผู้ให้ข้อคิดเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 

เ ห็ น ค ว ร ค ง ถ้ อ ย ค ำ เ ดิ ม 
เนื่องจำก 
๑)กำรจำรกรรม (espionage 
หรือ spying) หมำยถึง กำร
ล้วงควำมลับจำกคู่แข่งหรือ
ศั ตรู  เพื่ อควำมได้ เปรี ยบ
ทำงกำรทหำร กำรเมือง หรือ
เศรษฐกิจ  
ซึ่ ง จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ ำ ถ้ อ ยค ำ นี้
สำมำรถน ำไปใช้ประยุกต์ใช้
ในหลำกหลำยมิติ 
๒) ส ำหรับร่ำงประกำศฉบับนี้ 
ได้มุ่งเน้นในมิติควำมมั่นคง      
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบลบ 
ต่อควำมมั่นคงของประเทศ
ส ำนักงำนฯเห็นว่ำถ้อยค ำตำม
ร่ำงประกำศมีควำมชัดเจน
แล้ว 



- ๗ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

รายละเอียดความเห็น 
ความเห็น/เหตุผล 

ของส านักงาน 
      คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำก ำหนดให้เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนเพิ่มเติม หรืออำจพิจำรณำก ำหนดให้เครื่องโทรคมนำคม
และอุปกรณ์ที่ได้รับยกเว้นเหล่ำนี้ ต้องได้รับกำรตรวจยืนยันคุณสมบัติ หรือลักษณะทำงเทคนิค
ประกอบกำรอนุญำตให้ใช้งำน แล้วแต่กรณี 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมกำรได้ก ำหนดให้เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ใดต้องได้รับกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน แต่ยังมิได้ประกำศก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือมีข้อก ำหนด
ทำงเทคนิคส ำหรับเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ดังกล่ำว ให้ส ำนักงำนพิจำรณำตรวจสอบและ
รับรองมำตรฐำนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้น โดยเทียบเคียงกับมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคระดับระหว่ำงประเทศ ระดับภูมิภำค หรือระดับประเทศตำมที่เห็นสมควร
ก่อนได้ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมกำรได้ประกำศก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคม
และอุปกรณ์ หรือได้มีข้อก ำหนดทำงเทคนิคไว้แล้ว แต่มิได้ก ำหนดให้เครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ดังกล่ำวต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน ให้ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ให้
ค ำยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้นมีควำมสอดคล้องตำม
มำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค โดยใช้หลักกำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร 
(Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๔ ของ
ประกำศนี้ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๑๑ กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนตำมประกำศนี้ให้ใช้หลักกำรของกำรทดสอบตัวอย่ำง
หรือกำรทดสอบเฉพำะแบบ (Type Testing) ซึ่งหมำยถึงกำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ที่ส่งมำเป็นตัวอย่ำงของแบบรุ่นเดียวกันกับที่ผลิต หรือน ำเข้ำ โดยถือว่ำตัวอย่ำงนั้นเป็น
ตัวแทนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์แบบรุ่นท่ีผลิต หรือน ำเข้ำนั้นทั้งหมด 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

 
 
 
 
 



- ๘ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช.  

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น 

ความเห็น/เหตุผล 
ของส านักงาน 

ข้อ ๑๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับส ำหรับกำรตรวจสอบและ
รับรองมำตรฐำน ทั้งที่ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนซึ่งต้อง
เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และที่
ด ำเนินกำรโดยหน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนอื่น ซึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร 

ในข้อ ๑๒ หลักของกำรออก regulation ของ กสทช. เป็น
ลักษณะของกำรออกระเบียบบริหำรจัดกำรภำยในของส ำนักงำน 
กับประกำศซึ่งใช้เป็นกำรทั่วไปตำมมำตรำ ๒๗ วรรคท้ำย 
เพรำะฉะนั้น จำกกำรที่ส ำนักงำนเช่ือมในข้อ ๑๒ เป็นหลัก
ลักษณะของประกำศที่เป็น Main หลัก และตำมระเบียบปฏิบัติ 
เพรำะฉะนั้นระเบียบปฏิบัติถือเป็นเรื่องภำยในผมไม่รับทรำบ แต่
ระเบียบปฏิบัติซึ่ งมีผลกระสิทธิเสรีภำพของประชำชนน่ำ
ยกระดับเป็นประกำศไม่น่ำเป็นระเบียบ มีเหตุผลอะไรที่ใช้สิทธิ์
ของค ำว่ำระเบียบ หรือประกำศแตกต่ำงกันอย่ำงไร แต่หำกดู
ตำมกฎหมำยองค์กรจัดสรรคลื่นฯ ระเบียบใช้ในกำรบริหำรงำน
ภำยในของส ำนักงำน ไม่น่ำจะเป็นเรื่องของบุคคลทั่วไป 
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น) 
 

เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม เนื่องจำก 
กำรจัดท ำเป็นระเบียบฯ ส ำนักงำนฯคัดลอกถ้อยค ำตำมข้อ ๓๕ วรรค 
๒ แห่ง พ.ร.บ.กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.๒๕๔๔ กล่ำวคือ 

 
 

หมวด ๒ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก 

ข้อ ๑๓ หน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนดังต่อไปนี้
สำมำรถรับท ำกำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 
ประเภท ก ได้ 
    (๑)  ส ำนักงำน 
    (๒) หน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนที่ได้รับ
ใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรในฐำนะหน่วยตรวจสอบ
ประเภทท่ีหนึ่ง หรือหน่วยตรวจสอบประเภทท่ีสอง 
    (๓ ) หน่ วยตรวจสอบและรั บร องมำตรฐำนของ
ต่ำงประเทศท่ีคณะกรรมกำรให้กำรยอมรับตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ในหมวด ๕ ของประกำศนี ้

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 



- ๙ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช.  

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น 

ความเห็น/เหตุผล 
ของส านักงาน 

ข้อ ๑๔ ให้ส ำนักงำนมีอ ำนำจรับท ำกำรจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคม
และอุปกรณ์ ประเภท ก ซึ่งผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยตรวจสอบและ
รับรองมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๓ แล้วได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ 
วิ ธีกำร  และเ ง่ือนไขกำรจดทะเบียน  ให้ เป็นไปตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๑๕ ให้ส ำนักงำนออกหมำยเลขกำรจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคม
และอุปกรณ์ (Registration Number) ให้กับเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์แบบรุ่นที่ได้รับกำรจดทะเบียนแล้ว โดยมีรูปแบบตำมที่ก ำหนด
ไว้ในข้อ ๒๗ (๑) 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

หมวด ๓ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ข 

ข้อ ๑๖ หน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนดังต่อไปนี้ สำมำรถรับท ำ
กำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ประเภท ข ได้ 
    (๑) ส ำนักงำน 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

    (๒) หน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนที่ได้รับใบอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรในฐำนะหน่วยตรวจสอบประเภทท่ีสอง 

 
 
 
 
 
 
 

ในข้อ ๑๖ ปรับจำกข้อ ๑๕ (๒) เรือ่งของกำรได้รับอนุญำต 
เนื่องจำกว่ำกำรได้รับอนุญำต ถ้ำในกรณีกำรไดร้ับอนุญำตใน
กำรใช้ควำมถี่ไมส่อดคล้องกับกำรใช้เทคนิคจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้หรือไม่ เช่น ปัจจุบันกำรอนุญำตใช้ควำมถีม่ี
มำกกว่ำมำตรฐำนทำงเทคนิค เช่น ได้ควำมถี่ ๑๐ ช่องควำมถี่ 
แต่มำตรฐำนทำงเทคนิคจะมีแค่ ๓ แล้วอีก ๗ ใช้ไม่ได้  
 
ผู้ใหค้วำมเห็น นำยจักรฯี จำกสมำคมวิทยุสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ ์

เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม เนื่องจำก 
๑) ผู้ให้ควำมเห็นมไิด้ขอแก้ไข หรอืเพิ่มเติมในข้อควำมใด
ในหัวข้อย่อยนี้  
๒) ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ จะน ำข้อควำมเห็นดังกลำ่วไป
พิจำรณำปรับปรุงประกำศที่เกีย่วข้องกับมำตรฐำนต่อไป 
(หำกมี)  

 
 



- ๑๐ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช.  

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น 

ความเห็น/เหตุผล 
ของส านักงาน 

(๓) หน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของต่ำงประเทศที่คณะกรรมกำรให้
กำรยอมรับตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๕ ของประกำศนี้ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๑๗ ให้ส ำนักงำนมีอ ำนำจรับท ำกำรรับรองเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ ประเภท ข ซึ่งผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยตรวจสอบและรับรอง
มำตรฐำนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๖ แล้วได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรรับรอง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๑๘ ให้ส ำนักงำนออกใบรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 
(Approval Certificate) ให้กับเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่ำน
กำรรับรองแล้ว ซึ่งต้องระบุหมำยเลขกำรรับรองเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ (Approval Number) โดยมีรูปแบบตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒๗ (๒) 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

หมวด ๔ การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกำรซึ่งมีหน้ำที่ให้ค ำยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ เครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์มีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิค โดยใช้หลักกำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร 
(Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 
๑๐ ต้องจัดท ำแบบรับรองตนเอง เพื่อแสดงรำยละเอียดของเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ตำมรูปแบบที่ก ำหนดในภำคผนวก ข และจัดส่งแบบ
รับรองตนเองที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้ส ำนักงำน 
       ให้ผู้ประกอบกำรเก็บรักษำส ำเนำแบบรับรองตนเอง พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรรับรองตนเอง (supporting documentation) ไว้เพื่อ
ใช้ในกำรตรวจติดตำมตำมมำตรกำรก ำกับดูแลเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ภำยหลังกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน  
        เอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ รำยละเอียดคุณสมบัติ หรือลักษณะทำงเทคนิค และข้อมูลกำร
ตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่ำสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค  หรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 



- ๑๑ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบกำรซึ่ งมีหน้ ำที่ตำมหมวดนี้ต้องไม่ดัดแปลงเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ให้ผิดแผกไปจำกที่ระบุไว้ในเอกสำรแสดงลักษณะ
ทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้น 
        ผู้ประกอบกำรต้องมีภำระรับผิดชอบในกรณีที่ส ำนักงำนตรวจพบว่ำมี
กำรดัดแปลงเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ โดยไม่ได้แจ้งให้ส ำนักงำนทรำบ
ล่วงหน้ำ หรือตรวจพบว่ำเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ผลิต  จ ำหน่ำย 
หรือน ำเข้ำมีคุณสมบัติ หรือลักษณะทำงเทคนิคในสำระส ำคัญไม่สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคหรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
       ผู้ประกอบกำรอำจมีภำระรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัยตำมที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมำยอื่นเพิ่มเติมด้วย 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกำรซึ่งมีหน้ำที่ตำมหมวดนี้ อำจจัดให้มีถ้อยค ำแสดงควำม
สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค เพื่อแสดงให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบว่ำเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้อง
ตำมมำตรฐำน หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค โดยกำรพิมพ์ข้อควำมไว้ในคู่มือ 
กำรใช้งำน  แสดงไว้ข้ำงกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือจัดท ำเป็นเอกสำรเพิ่มเติมอยู่ใน
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้น  ซึ่งอย่ำงน้อยควรมี
ข้อควำมดังนี ้
   “เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นี้มีควำมสอดคล้องตำมข้อก ำหนดของ 
กสทช.” 

ไม่ม ี ในข้อ ๒๖ ของร่ำงประกำศฯ ฉบับนี้มีผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแสดง
ถ้อยค ำแสดงควำมสอดคล้องฯ ส ำนักงำนฯ พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น
พ้อง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงเห็นควรปรับปรุงถ้อยค ำ 
ข้อ ๒๑ นี้ เพื่อควำมชัดเจนไม่สับสน รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ประกอบกำร เกี่ยวกับกำรแสดงถ้อยค ำแสดงควำมสอดคล้องฯ ให้
สำมำรถแสดงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย โดยปรับปรุงถ้อยค ำเป็น 
  “ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกำรซึ่งมีหน้ำที่ตำมหมวดนี้อำจจัดให้มีถ้อยค ำ
แสดงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำง
เทคนิค เพื่ อแสดงให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ องทรำบว่ ำ เครื่ อ งโทรคมนำคม             
และอุปกรณ์ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำน หรือข้อก ำหนดทำง
เทคนิค โดยกำรพิมพ์ข้อควำมไว้ในคู่มือกำรใช้งำน แสดงไว้ข้ำงกล่อง
บรรจุภัณฑ์  หรือจัดท ำเป็นเอกสำรเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือแสดง
ข้อควำมในรูปแบบอิ เล็กทรอนิคส์ผ่ ำนจอแสดงผล ของเครื่ อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้น ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีข้อควำมดังนี้ 

“เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณน์ี้มีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนหรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคของ กสทช.”  ”  
 

 



- ๑๒ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ รายละเอียด

ความเห็น 
ความเห็น/เหตุผล 

ของส านักงาน 
หมวด ๕ การยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์กำรยอมรับผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของ
ต่ำงประเทศให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี ้
      (๑) หลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรยอมรับรำยงำนผลกำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์จำกหน่วยตรวจสอบ
เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ของต่ำงประเทศ 
      (๒) หลักเกณฑ์ตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรยอมรับซึ่งกันและกัน ด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ (Mutual Recognition Arrangement/Agreement for Conformity Assessment of 
Telecommunication Equipment) ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือท่ีประเทศไทยเข้ำร่วมด ำเนินกำรเป็นภำคีสมำชิก                 
และคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ 
      (๓) หลักเกณฑ์เฉพำะตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

หมวด ๖ สิทธิและหน้าท่ีของผู้ประกอบการ 
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบกำรมีสิทธิในกำรผลิต จ ำหน่ำย หรือน ำเข้ำเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ หรือ
ลักษณะทำงเทคนิคเช่นเดียวกันกับเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
แล้วตำมที่แจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ หรือที่ระบุไว้ในใบรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 
ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยต้องมีภำระรับผิดชอบต่อเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ตำมที่ตนเองผลิต จ ำหน่ำย หรือ
น ำเข้ำเพื่อใช้งำนในประเทศ 
 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบกำรต้องแจ้งให้ส ำนักงำนทรำบในกรณีของกำรดัดแปลงเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ให้มี
คุณสมบัติหรือลักษณะทำงเทคนิคผิดแผกไปจำกรำยละเอียดที่แจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ หรือท่ี
ระบุไว้ในใบรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ โดยแบ่งกำรดัดแปลงเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี ้
      (๑) กำรดัดแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิคของ
คณะกรรมกำร ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนซ้ ำ 
 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

 
 



- ๑๓ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 

      (๒) กำรดัดแปลงที่ส่งผลกระทบต่อควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคของคณะกรรมกำร ซึ่งเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ดัดแปลง
แล้วนั้นจ ำเป็นต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะผลิต 
จ ำหน่ำย หรือน ำเข้ำเพื่อใช้งำนในประเทศ ตัวอย่ำงของกำรดัดแปลงในลักษณะ
ดังกล่ำว มีดังนี ้
        (๒.๑) กำรเปลี่ยนแปลงสำยอำกำศด้ำนส่ง 
        (๒.๒) กำรเปลี่ยนแปลงก ำลังส่ง หรือลักษณะกำรแผค่ลื่น 
        (๒.๓) กำรเปลี่ยนแปลง interface card ที่มีอยู่เดิม 
        (๒.๔) กำรเพิ่มเติม interface card ใหม ่
 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบกำรต้องมีภำระรับผิดชอบในกรณีที่ส ำนักงำนตรวจพบว่ำมีกำร
ดัดแปลงเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ โดยไม่ได้รับอนุญำต หรือตรวจพบว่ำเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ผลิต จ ำหน่ำย หรือน ำเข้ำมีคุณสมบัติหรือลักษณะทำง
เทคนิคในสำระส ำคัญไม่เป็นไปตำมที่แจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 
หรือท่ีระบุไว้ในใบรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์  
         ผู้ประกอบกำรอำจมีภำระรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัยตำมที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมำยอื่นเพิ่มเติมด้วย 

ข้อ ๒๕ พูดถึงเรื่องรับผิดชอบภำระในวรรคแรก
กับวรรคสอง รับผิดชอบตำม พ.ร.บ. สินค้ำไม่
ปลอดภั ย  วร รคสอง ชัด เ จน  ว ร รคแรก 
รับผิดชอบติดคุก หรือเสียค่ำปรับ เพรำะฉะนั้น
ต้ อ ง รั บ ผิ ดชอบอย่ ำ ง ไ ร  เ พ รำ ะต ร งนี้ มี
ควำมส ำคัญ 
ผู้ใหค้วำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล  
(บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 
 

เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม เนื่องจำก 
๑) ผู้ให้ควำมเห็นมิได้ขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมในข้อควำมแต่
อยำ่งใด  
๒) ควำมรับผิดชอบตำมวรรคแรก กรณีที่ส ำนักงำนตรวจ
พบว่ำมีกำรดัดแปลงเครื่องโทรคมนำคมฯ โดยไม่ได้รับ
อนุญำต หรือตรวจพบว่ำเครื่องโทรคมนำคมฯ ที่ผลิต 
จ ำหน่ำย หรือน ำเข้ำมีคุณสมบัติหรือลักษณะทำงเทคนิค           
ในสำระส ำคัญไม่เป็นไปตำมที่แจ้งจดทะเบียน หรือระบุไว ้
ในใบรับรองนั้นในร่ำงประกำศ กสทช. ฉบับนี้ได้ก ำหนด
มำตรกำรก ำกับดูแลไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ 
๓๓ แล้ว  
๓) ภำระรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัยตำมที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมำยอื่น เช่น กฎ ระเบียบ 
ประกำศของส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
(สมอ.) เป็นต้น  
 

 



- ๑๔ - 
(รา่ง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 

ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่จัดให้มีถ้อยค ำแสดงควำม
สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำง
เทคนิค เพื่อแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบว่ำเครื่องโทรคมนำคม
และอุปกรณ์ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำน หรือ
ข้อก ำหนด โดยกำรพิมพ์ข้อควำมไว้ในคู่มือกำรใช้งำน แสดง
ข้ำงกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือจัดท ำเป็นเอกสำรเพิ่มเติมอยู่ใน
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้น ซึ่งอย่ำง
น้อยต้องมีข้อควำมดังนี ้
   “เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นี้มีควำมสอดคล้องตำม
ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำร” 

ข้อ ๒๖ พูดถึงเรื่องควำมสอดคล้องของมำตรฐำน
หรือข้อก ำหนด แต่พอท ำข้อควำมอย่ำงน้อยใช้ค ำว่ำ 
“เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นี้มีควำมสอดคล้อง 
ค ำว่ำมำตรฐำนหำยไป สอดคล้องตำมข้อก ำหนดว่ำ
หลักกำรในกำรประกำศเป็น Regulation ก ำหนด
เป็นมำตรฐำน ออกเป็นข้อหนดใช่หรือไม่ 
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 
 
ในข้อ ๒๖ เห็นว่ำข้อ ๒๗ สำมำรถใช้เครื่องหมำย
กำรรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว และเรื่อง
ของข้อควำมสอดคล้องในข้อ ๒๖ สำมำรถแสดงใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยหรือไม่ 
ผู้ใหค้วำมเห็น  ประชำฯ  (บริษัท โซนี่ ไทย) 
 

ส ำนักงำนฯ พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นพ้อง และได้ตรวจสอบเนื้อหำให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันกับข้อ ๒๑ ของร่ำงประกำศฯ ฉบับนี้ เพื่อควำมชัดเจนไม่สับสน 
รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำร เกี่ยวกับกำรแสดงถ้อยค ำแสดง
ควำมสอดคล้องฯ ใหส้ำมำรถแสดงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย ส ำนักงำนฯ 
จึงเห็นควรปรับปรุงถ้อยค ำเป็น   
“ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบกำรซึ่งมีหน้ำที่ตำมหมวดนี้อำจจัดให้มีถ้อยค ำแสดงควำม
สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค เพื่อแสดงให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบว่ำเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้อง
ตำมมำตรฐำน หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค โดยกำรพิมพ์ข้อควำมไว้ในคู่มือกำร 
ใช้งำน แสดงไว้ข้ำงกล่องบรรจุภัณฑ์  หรือจัดท ำเป็นเอกสำรเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์ หรือแสดงข้อควำมในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ผ่ำนจอแสดงผลของเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้น ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีข้อควำมดังนี้ 

  “เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นี้มีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนหรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคของ กสทช.”” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่แสดงเครื่องหมำยกำรได้รับกำรตรวจ 
สอบและรับรองมำตรฐำนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ดังนี้ 
     (๑) เครื่องโทรคมนำคมและอปุกรณ์ ประเภท ก ให้แสดงเครื่อง 
หมำยมรีูปแบบดังนี ้

 

 

                                             หรือ 
 
 
 
               โดย YYYYYY หมำยถึง หมำยเลขกำรจดทะเบียน (๖ หลัก) 
                            ZZ หมำยถึง เลข ปี ค.ศ. ที่จดทะเบียน (สองหลักสุดท้ำย) 
                    XXXX  หมำยถึง รหัสประจ ำตัวของผู้ประกอบกำร (๔ หลกั) 

เรื่องตรำครุฑฯ เป็นเครื่องหมำยเกี่ยวกับสถำบัน เพรำะฉะนั้นกำรที่
จะใช้ต้องเป็นไปตำม พรบ. กำรใช้เครื่องหมำยตรำครุฑ ประกอบกับ
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ซึ่งมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่ำต้องมีควำม
เหมำะสม จึงคิดว่ำถ้ำเรำมำติดในทำงธุรกิจ และต ำแหน่งที่ไม่
เหมำะสม หลำยครั้งที่มีกำรใช้สัญลักษณ์นี้  และไปวำงในที่ที่ไม่
เหมำะสม ก็จะพิจำรณำในตัวของตรำครุฑ เพรำะตำมระเบียบส ำนัก
นำยกยังผิดอยู่ 
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น) 
 
กำรระบุถ้อยค ำที่สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคเนื่องจำกเป็น
บริษัทรถยนต์จึงมีกำรระบุถ้อยค ำส ำหรับรถยนต์ที่ติดเรดำร์ไว้ใน
คู่มือผู้ใช้งำนถ้ำประกำศออกมำแล้ว มีกำรผลิตคู่มือออกมำแล้ว 
๑๐๐๐-๒๐๐๐ เล่ม มันต้องแก้ไขในคู่มือทันที หรือส ำหรับล๊อตหน้ำ
ค่อยเปลี่ยนได้ 
ผู้ใหค้วำมเห็น เกตุสินีฯ (บริษัท ฮอนด้ำ) 
 

ส ำนักงำนฯ เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม เนื่องจำก 
    ๑) ส ำนักงำนฯ คงกำรใช้เครื่องหมำยรูปแบบ/ครุฑ
พำห์ตำมที่ปรำกฏในประกำศฉบับปัจจุบัน(ประกำศ 
กทช.)  
    ๒) อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรสำมำรถเลือกใช้
เครื่องหมำยแบบใดแบบหนึ่งจำกสองรูปแบบได้ ได้แก่ 
แบบมีครุฑพำห์ หรือไม่มี  
   ๓) ส ำนักงำน กสทช. (ส ำนักเลขำธิกำร) เป็นหน่วย
ที่ดูแลกำรขออนุญำตเครื่องหมำยครุฑพำห์กับ
หน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๔) ในร่ำงประกำศ กสทช. ข้อ ๒๗ สำมำรถใช้
เครื่องหมำยในแบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์นี้ไดด้้วยใช้
ถ้อยค ำตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

  CLASS A 
NBTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX 

CLASS A 
NBTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX 

 



- ๑๖ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 

     (๒) เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ประเภท ข ให้แสดง
เครื่องหมำยมีรูปแบบดังนี้ 
 
                   
 
                                หรือ 
 
 
 
 
                  โดย AAAAAA หมำยถึง หมำยเลขกำรรับรอง (๖ หลัก) 
                               BB  หมำยถึง เลข ปี ค.ศ. ที่รับรอง (สองหลักสุดท้ำย) 
                      XXXX  หมำยถึง รหสัประจ ำตัวของผู้ประกอบกำร (๔ หลกั) 

ถ้อยค ำควำมเห็นเดียวกันกับข้อ ๒๗(๑) 
ผู้ใหค้วำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 

ส ำนักงำนฯ ได้ให้ควำมเห็นแล้วในข้อ ๒๗ (๑)  
 

    
      ผู้ประกอบกำรต้องแสดงเครื่องหมำยที่ตัวเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ หรือคู่มือกำรใช้งำน หรือแสดงเครื่องหมำยใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยกำรแสดงเครื่องหมำยผ่ำนจอแสดงผลของ
เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ กรณีผู้ประกอบกำรเลือกที่จะแสดง
เครื่องหมำยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่จัดให้มี
ถ้อยค ำอธิบำยวิธีกำรแสดงเครื่องหมำยผ่ำนจอแสดงผลของเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ โดยกำรพิมพ์ข้อควำมไว้ในคู่มือกำรใช้งำน 
หรือจัดท ำเป็นเอกสำรเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเครื่องโทรคมนำคม
และอุปกรณ์นั้น 
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำหนดให้เครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ประเภทใด หรือชนิดใด ต้องระบุถ้อยค ำแสดงควำมสอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิคเป็นกรณีเฉพำะ
ผู้ประกอบกำรมีหน้ำท่ีต้องด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

CLASS B 
NBTC ID. AAAAAA-BB-XXXX 

 

CLASS B 
NBTC ID. AAAAAA-BB-XXXX 

 



- ๑๗ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 

ข้อ ๒๙ ให้ส ำนักงำนออกเครื่องหมำยกำรได้รับกำรตรวจสอบและรับรอง
มำตรฐำนให้กับผู้ประกอบกำร ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขกำรอนุญำต 
และค่ ำธรรมเนียมในกำรออกเครื่องหมำยดั งกล่ ำวให้ เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 
       กรณีผู้ประกอบกำรเลือกที่จะออกเครื่องหมำยแสดงกำรได้รับกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนด้วยตนเอง ให้ส ำนักงำนพิจำรณำอนุญำตให้
ผู้ประกอบกำรออกเครื่องหมำยแสดงกำรได้รับกำรตรวจสอบและรับรอง
มำตรฐำนด้วยตนเอง และค่ำธรรมเนียมให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ข้อนี้ขอ Remark                                   ข้อ ๒๙ 
ในกำรที่จะให้ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำร น่ำจะมีกำรพิจำรณำก ำหนด
หลักเกณฑ์ของกำรตรวจสอบเสำรับส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ในลักษณะเดียวกัน มีรับรองตัวเอง มีกำรตรวจสอบ มันไม่เกี่ยวกับ
เรื่องนี้โดยตรง เพิ่มเติมว่ำน่ำจะมีกำรปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ 
เพื่อรับรองเสำส่งสัญญำณด้วย 
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น) 

เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม เนื่องจำกผู้ให้ควำมเห็น
มิได้ขอแก้ไขหรือเพิม่เติมในข้อนีแ้ต่อย่ำงใด 
 
 

หมวด ๗ มาตรการก ากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
 

ข้อ ๓๐ ให้ส ำนักงำนจัดให้มีมำตรกำรก ำกับดูแลเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ภำยหลังกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน โดยใช้วิธีกำรหนึ่งวิธีกำร
ใด หรือหลำยวิธีรวมกัน ซึ่งอำจแตกต่ำงกันได้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแสดงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำน
ทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์จำก
ผู้ประกอบกำร 
      (๒) กำรตรวจติดตำมสถำนที่จ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกกำรแสดง
เครื่องหมำย และถ้อยค ำแสดงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
      (๓) กำรสุ่มเลือกเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ผลิต จ ำหน่ำย หรือใช้
งำน มำท ำกำรตรวจยืนยันควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
      (๔) กำรรับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ผู้ใช้บริกำร หรือผู้ประกอบกำรรำย
อื่นถึงควำมไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

 
 
 



- ๑๘ - 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 

ข้อ ๓๑ หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ให้เลขำธิกำร
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม และสภำพของควำมผิดนั้น ดังต่อไปนี้ 
      (๑) แจ้งเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
      (๒) สั่งให้มีกำรแก้ไขปรับปรุง หรือระงับกำรผลิต จ ำหน่ำย หรือใช้งำนเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
      (๓) เสนอให้คณะกรรมกำรเพิกถอนผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน 
      (๔) กำรเปรียบเทียบปรับ หรือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่จ ำเป็นและเหมำะสมคณะกรรมกำรอำจก ำหนดให้เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์บำง
ประเภทต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ทันทีก็ได้ 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ให้เลขำธิกำรเสนอคณะกรรมกำร  เพื่อ
วินิจฉัยชี้ขำด ค ำวินิจฉัยช้ีขำดของคณะกรรมกำรให้เป็นท่ีสุด 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

ประกำศ ณ วันท่ี........................พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                   

                                 พลอำกำศเอก  

 (ธเรศ  ปุณศรี) 

ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน ์
 และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

 

ไม่ม ี เห็นควรคงถ้อยค ำเดิม 

 
 
 



- ๑๙ - 
ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ตามหัวข้อประเด็นในเอกสารรับฟังความคิดเห็น 

ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
หัวข้อประเด็นตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น 

(มติ กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘) 
รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 

กำรปรับปรุงช่ือประกำศให้เหมำะสมยิ่งขึ้น ๑)เห็นด้วย  ผู้ใหค้วำมเห็น  นำยสพุัฒน์ เรียบร้อย บ. เอส เค จี อี
เล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ส ำนักงำนฯด ำเนินกำรแล้ว 

๒)เห็นด้วย  ผู้ใหค้วำมเห็น  นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนีไ่ทย จ ำกัด 

กำรปรับปรุงควำมหมำยของถ้อยค ำ “เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์” 
เป็น “เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์” หมำยควำมว่ำ เครื่อง
โทรคมนำคม อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ำยโทรคมนำคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกำรโทรคมนำคม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม และเครื่องวิทยุคมนำคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนำคมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคม โดยไม่นับรวมถึงเครื่องวิทยุคมนำคม หรือ
อุปกรณ์วิทยุคมนำคม ท่ีใช้ในกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ 

๑)เห็นด้วย ผู้ใหค้วำมเห็น  นำยสพุัฒน์ เรียบร้อย บ. เอส เค จี อี
เล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ส ำนักงำนฯด ำเนินกำรแล้ว 

๒)เห็นด้วย ผู้ใหค้วำมเห็น  นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนีไ่ทย จ ำกัด 
 

กำรยกเลิกถ้อยค ำแสดงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค 
“เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นี้ มีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำง
เทคนิค เลขที่ ...” โดยให้ใช้เพียงถ้อยค ำ “เครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์นี้ มีควำมสอดคล้องตำมข้อก ำหนดของ กสทช.” เท่ำนั้น 

๑)เห็นด้วย ผู้ใหค้วำมเห็น  นำยสพุัฒน์ เรียบร้อย บ. เอส เค จี อี
เล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรแล้ว และได้ปรับปรุง
เนื้อหำให้สำมำรถแสดงข้อควำมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๖ 

๒)เห็นด้วย และควรเพิ่มเติมข้อควำมในข้อน้ีว่ำ ให้แสดงข้อควำมในรปู 
แบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ผู้ใหค้วำมเห็น  นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่
ไทย จ ำกัด 
 

 
 



- ๒๐ - 
หัวข้อประเด็นตามเอกสาร

รับฟังความคิดเห็น 
(มต ิกสทช.คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘) 

รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 

กำรปรับปรุงเครื่องหมำยกำร
ได้ รั บกำรตรวจสอบและ
รับรองมำตรฐำนที่ตัวเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ให้
เหมำะสมเป็นปัจจุบัน และ
เพิ่มเติมทำงเลือกกำรแสดง
เครื่องหมำยให้สำมำรถแสดง
เครื่องหมำยโดยไม่จ ำเป็นต้อง
มีภำพสัญลักษณ์ครุฑพ่ำห์
และแตรงอนได้ และสำมำรถ
แสดงเครื่องหมำยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรแสดง
เครื่องหมำยผ่ำนจอแสดงผล
ของเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ ได้ 

๑) ขอควำมชัดเจนในกำรติดสติกเกอร์ กรณีที่มีผู้ประกอบกำร
บำงรำยได้มีกำรปลอมแปลง หรือไม่มีกำรติดสติกเกอร์ดังกล่ำว 
ซึ่งอำจเกิดจำกไม่มีกำรขอรับกำรอนุญำต หรือไม่ อย่ำงไร ขอ
ควำมชัดเจนในกำรตรวจสอบ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรที่
ด ำเนินกรตำมข้อก ำหนดทุกประกำร โดยมีควำมได้เปรียบ
เสียเปรียบด้ำนของเวลำ และต้นทุน  ผู้ให้ควำมเห็น  บริษัท            
ที.ซี. เรดิโอแอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 

ส ำนักงำนฯ ขอให้ควำมเห็น ดังนี ้
๑)กำรติดสติกเกอร์ หมำยถึง เครื่องหมำยแสดงกำรได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน ในร่ำง
ประกำศฉบับนี้ ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้ ๒ วิธี ดังนี ้
  ๑.๑) ให้ส ำนักงำนออกเครื่องหมำยฯ ให้กับผู้ประกอบกำร (ซื้อจำกส ำนักงำนฯ) 
  ๑.๒) ผู้ประกอบกำรเลือกที่จะออกเครื่องหมำยฯ ด้วยตนเอง (ยื่นขอกับส ำนักงำน เพื่อพิจำรณำ
อนุญำตให้ผู้ประกอบกำรออกเครื่องหมำยฯด้วยตนเอง)  
๒) กรณีกำรปลอมแปลง หรือไม่ติดสติกเกอร์ ในประกำศฉบับปัจจุบัน หรือในร่ำงประกำศฉบับนี้  
ข้อ ๓๐ และ ๓๑ ก ำหนดมำตรกำรก ำกับดูแลไว้แล้ว ส ำนักงำนได้ขอให้ผู้ประกอบกำรจัดส่งข้อมูล 
ให้ส ำนักงำน เพื่อจะได้ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อไป  

๒) เห็นด้วย  ผู้ใหค้วำมเห็น  นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย 
บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

๓) เห็นด้วย  ผู้ใหค้วำมเห็น  นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนีไ่ทย 
จ ำกัด 

 

๔) ร่ำงประกำศดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ของประเทศไทย 
เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติในร่ำงประกำศฯ อำทิ 
ปรับปรุงแบบเครื่องหมำยกำรได้รับกำรตรวจสอบและรับรอง
มำตรฐำนที่เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ และปรับปรุงถ้อยค ำ
แสดงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนที่แสดงในคู่มือกำรใช้งำน 
หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ในกำรนี้สมำคมฯ ขอเสนอควำม
คิดเห็นเพื่อให้ภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์ได้เตรียมกำรปรับปรุง
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของ กสทช. 
จึงขอให้ประกำศนี้บังคับใช้เมื่อพ้นก ำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป (เช่น เดียวกับประกำศ 
กทช. ปัจจุบัน) ผู้ให้ควำมเห็น  นำยธนวัฒน์ คุ้มสิน นำยก 
สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย 

ส ำนักงำนฯ มีควำมเห็น ดังนี ้
๑) ในข้อ ๔ ของร่ำงประกำศ กสทช. นี้ครอบคลุมควำมเห็นของผู้ให้ควำมเห็นนี้แล้ว  
๒) ส ำนักงำนฯ ได้ให้เหตุผลไว้ในข้อ ๔ ของร่ำงประกำศ กสทช. แล้ว กล่ำวโดยสรุปควำมว่ำ เครื่องฯ
ที่มีถ้อยค ำแสดงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคหรือข้อก ำหนดทำงเทคนิคข้อ ๒๑ และ 
๒๖ ของประกำศ กทช. ฉบับปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกำรรับรอง และหรือกำรจดทะเบียน
เครื่องฯ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำโดยส ำนักงำนฯ ไปแล้ว ดังนั้น เครื่องฯที่ได้จัดท ำถ้อยค ำแสดงควำม
สอดคล้องฯ ไปแล้ว ก็ยังคงใช้ได้ต่อไปเมื่อร่ำงประกำศ กสทช. นี้มีผลบังคับใช้ 
 



- ๒๑ - 
ประเด็นการรับฟัง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็น/เหตุผลของส านักงาน 
กำรก ำหนดให้ส ำนักงำนมีหน้ำที่ออกเครื่องหมำยแสดงกำรได้รับกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนให้กับผู้ประกอบกำร หรือ ในกรณีที่
ผู้ประกอบกำรแจ้งควำมประสงค์ ให้ส ำนักงำนพิจำรณำอนุญำตให้
ผู้ประกอบกำรออกเครื่องหมำยแสดงกำรได้รับกำรตรวจสอบและรับรอง
มำตรฐำนได้ด้วยตนเอง 

เห็นด้วย 
ผู้ให้ข้อคิดเห็น  นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย 
บ. เอส เค จี อีเลค็ทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 

- 

เห็นด้วย 
ผู้ให้ข้อคิดเห็น  นำยประชำ เสมฉมิ บริษัท โซนี่ไทย จ ำกดั 

- 

ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ ควรอนุญำตให้ แสดงข้อควำมควำมสอดคล้ อง ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิคส์ได้ แล ะควรไปแก้ไขประกำศ เรื่อง ควำมปลอดภัย
ของมนุษย์ด้วย (SAR) โดยให้สำมำรถแสดงข้อควำมควำมสอดคล้อง 
SAR ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ได้ 
ผู้ให้ข้อคิดเห็น  นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย จ ำกัด 

- 

เนื่องจำกดูตำมเอกสำรประกอบ ในภำคผนวก ก ในเรื่อง กทช. มท. 
1018 2550 มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ค่อนข้ำงจะแคบถ้ำเปรียบเทียบกับ
ประกำศหลักเกณฑ์กำรอนุญำตและก ำกับวิทยุสมัครเล่น ปี ๒๕๕๗ 
ซึ่งจะกว้ำงกว่ำมำก 
๑. ควำมสอดคล้องยังไม่เห็นเลย ฝำกไว้พิจำรณำ 
๒. เรื่องเทคนิคและมำตรฐำนว่ำ จะมีก ำหนดเวลำหรือไม่ ว่ำก ำหนด
ประกำศออกมีเดือน กรกฎำคม ๒๕๕๗ ถึงวันนี้ครบ ๓๖๕ วัน ยังไม่
เห็นอะไรเลย 

ผู้ให้ข้อคิดเห็น  นำยจักรีฯ จำกสมำคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์  
 

ส ำนักงำน กสทช. จะปรับปรุงในรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องและจะน ำข้อคิดเห็นนี้ไปประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนด จัดท ำ กฏ ระเบียบ หรือประกำศ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

 


