
 
 

 

 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป 
ต่อ 

 (ร่าง)  ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์  
โดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(ระหว่างวันท่ี 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) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / 

เหตุผล 
ระเบียบคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

ว่ำด้วยกำรรับตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

        โดยที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ได้ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์
ส ำหรับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ไว้ จึงเป็นกำรสมควรที่จะก ำหนดระเบียบว่ำด้วย
วิธีกำร ขั้นตอน และค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรรับท ำกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่           
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติให้สอดคล้องเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติดังกล่ำว 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

        อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ (๑๐) (๒๔) (๒๕) ประกอบมำตรำ ๗๘  มำตรำ ๘๑ และมำตรำ ๘๗  แห่ง
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
พ.ศ.  ๒๕๕๓ ประกอบกับมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมำตรำ ๒๙ (๕) แห่ง
พระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
จึงก ำหนดระเบียบกำรรับตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ไว้ ดังต่อไปน้ี 

  

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่ำ“ระเบียบคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วย  
กำรรับตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ” 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง ระเบียบส ำหรับกำรรับตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
ของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๔ ในระเบียบน้ีให้ใช้ค ำนิยำมตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

 



- ๒ – 
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 

หมวด ๑ คุณสมบัติผู้ย่ืนขอ   

ข้อ ๕ ผู้ยื่นขอให้มีกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
๕.๑ เป็นบุคคลธรรมดำที่มีสัญชำติไทย หรือ 
๕.๒ เป็นนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
  ในกรณีของนิติบุคคลที่จัดตั้งตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรือมีสถำนที่ตั้งอยู่ในต่ำงประเทศ
จะต้องมีตัวแทนที่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลไทยเป็นผู้ยื่นขอ  
  ให้ส ำนักงำนก ำหนดรหัสประจ ำตัวของผู้ประกอบกำร (supplier code) ๔ หลักให้กับผู้ยื่นขอ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยเครื่องวิทยุคมนำคม หรืออุปกรณ์วิทยุ
คมนำคม จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตที่เก่ียวข้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคมด้วย 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

หมวด ๒ การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   
ข้อ ๗ ส ำนักงำนรับด ำเนินกำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ตำมขอบข่ำยกำรให้บริกำร
ทดสอบที่ระบุไว้ในประกำศของส ำนักงำน 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๘ เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ส่งให้ส ำนักงำนทดสอบ ต้องเป็นเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ที่ไม่มีกำรดัดแปลงใดๆ ให้ผิดแผกไปจำกที่ระบุไว้ในเอกสำรแสดงลักษณะทำงเทคนิคของ
ผู้ผลิต 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๙ ผู้ยื่นขอต้องจัดส่งเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ จ ำนวนไม่เกิน ๒ เครื่อง พร้อมเอกสำร
ดังต่อไปน้ี 
๙.๑ แบบค ำขอที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

๙.๒ เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหมวด ๑ ของระเบียบน้ี ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 
๙ .๓ เอกสำรแสดงลักษณะทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์  เป็นต้นว่ำ               
แค้ตตำล็อก (Catalogue) หรือข้อก ำหนดทำงวิชำกำร (Technical Specifications) 

๙.๓ เรื่องของ technical ข้อก ำหนดทำงวิชำกำร
เห็นว่ำไม่ตรงกัน ฝำกตรวจสอบเรื่องค ำให้ตรง 
ไทยกับอังกฤษควรไปในทิศทำงเดียวกัน 
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 

เห็นควรคงข้อควำมเดิม เน่ืองจำก Technical 
Specifications ในภำษำอังกฤษสำมำรถแปล
ได้ตำมข้อควำมที่ปรำกฏในร่ำงระเบียบฯ  

 



- ๓ – 
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช.  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 

๙.๔ คู่มือกำรใช้งำน (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 
(Maintenance Manual / Service Manual) หรือคู่มือส ำหรับกำร
ตรวจสอบหรือทดสอบ (ถ้ำมี) 

          ๙.๔ คู่มือกำรใช้งำนกับภำษำอังกฤษไปในทำงทิศทำง
เดียวกัน หรือไปในทำงไหนอย่ำงไร  กำรใช้งำนของ user Manual 
    operation manual แตกต่ำงกันหรือไม่ 
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น) 

เห็นควรคงข้อควำมเดิม เน่ืองจำกกำรก ำหนดคู่มือกำร
ใช้งำนจะเป็น User Manual หรือ Operation 
Manual ขึ้นอยู่กับกำรเรียกชื่อของแต่ละบริษัทผู้ผลิต
เครื่องฯ ข้อควำมในร่ำงระเบียบฯ จึงมีเหมำะสมแล้ว   

๙.๕ แผนผังวงจร (Circuit Diagram) ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๑๐ เอกสำรประกอบกำรทดสอบในข้อ ๙.๓ - ๙.๕ ต้องเป็น
ภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ชุด โดยเป็นเอกสำร
ต้นฉบับ หรือส ำเนำก็ได้ ทั้งน้ี หำกเอกสำรใดเป็นส ำเนำต้องมีกำรรับรอง
ควำมถูกต้องของส ำเนำดังกล่ำว และหำกเอกสำรใดเป็นภำษำอ่ืนผู้ยื่น
ขอต้องแปลเอกสำรดังกล่ำวเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ และจัดส่ง
เอกสำรฉบับแปล พร้อมหนังสือรับรองกำรแปลเพิ่มเติมจำกเอกสำร
ต้นฉบับด้วย 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๑๑ วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทดสอบมีดังน้ี 
๑๑.๑ ผู้ยื่นขอด ำเนินกำรส่งเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ พร้อม
เอกสำรตำมที่ก ำหนดในข้อ ๙ พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมต่อส ำนักงำน 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

๑๑.๒ ส ำนักงำนจะแจ้งระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรให้กับผู้ยื่นขอทรำบ
ซ่ึงในกรณีปกติจะใช้เวลำไม่เกิน ๑๐ วันท ำกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 

ข้อสังเกตใน ๑๑.๒ เน่ืองจำกขณะน้ีมี พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำม
สะดวกฯ ออกมำใช้บังคับ เพรำะฉะน้ันระยะเวลำที่ท่ำนก ำหนด
สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง และรวมทั้งคู่มือทำง
ประชำชนที่ต้องท ำตำม พ.ร.บ.ฉบับน้ัน ระยะเวลำต้องสอดคล้องกัน 
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น) 

เห็นควรคงข้อควำมเดิม เน่ืองจำก ระยะเวลำในร่ำง
ระเบียบฯ เท่ำเดิมตำมประกำศ กทช.ฯ ฉบับปัจจุบันที่
ส ำนักงำนฯใช้ปฏิบัติงำนอยู่ และส ำนักงำนฯ ได้จัดท ำ
คู่มือส ำหรับประชำชนโดยระบุระยะเวลำลงในคู่มือฯ
ตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 

๑๑.๓ ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรส ำนักงำนอำจแจ้งให้ผู้ยื่นขอจัดส่ง
ข้อมูล หรือเอกสำรอ่ืนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติมได้ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

 
 
 



 
- ๔ – 

(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 
๑๑.๔ ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรทดสอบโดยใช้หลักกำรของกำรทดสอบ
ตัวอย่ำง หรือกำรทดสอบเฉพำะแบบ (Type Testing) ซ่ึงหมำยถึง กำร
ทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ส่งมำเป็นตัวอย่ำงของแบบรุ่น 
เดียวกันกับที่ผลิต หรือน ำเข้ำ โดยถือว่ำตัวอย่ำงน้ันเป็นตัวแทนของเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผลิต หรือน ำเข้ำน้ันทั้งหมด 

เพื่อควำมสมบูรณ์ ๑๑.๔ ตรงบรรทัดที่ ๒ น่ำจะใช้เทคนิคในกำรเขียน
กฎหมำยที่ดีกว่ำน้ีก็คือ กำรทดสอบเฉพำะแบบ Type Testing ซ่ึง
หมำยถึง เป็นลักษณะในกำรอธิบำยนิยำมควำมหมำยในทำงกฎหมำย 
น่ำจะเขียนเชื่อมไปเลยแต่ไม่น่ำจะเขียนค ำน้ีเพรำะเหมือนเป็นกำรอธิบำย
และต้องตีควำมอีก 
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) 

ส ำนักงำนฯ เห็นพ้องกับผู้ให้ควำมเห็น เพื่อ
ไม่ให้เข้ำใจคลำดเคลื่อนว่ำเป็นค ำนิยำม
หรือไม่ เน่ืองเพรำะเป็นกำรอธิบำยข้อควำม
ให้เกิดควำมชัดเจนเท่ำน้ัน ทั้งน้ี สำระหลัก
ของเ น้ือหำยังคงเดิม ส ำนักงำนฯขอน ำ
ถ้อยค ำมำอยู่ชิดกัน ข้อควำมใหม่คือ  
“ . . . ซ่ึ ง ห ม ำ ย ถึ ง ก ำ ร ท ด ส อ บ เ ค รื่ อ ง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์...” 

๑๑.๕ ส ำนักงำนจะใช้วิธีกำรทดสอบตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดไว้
ในมำตรฐำนทำงเทคนิคส ำหรับเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์น้ัน 
     ในกรณีที่คณะกรรมกำรมิได้ประกำศก ำหนดไว้ให้ส ำนักงำนท ำกำร
ทดสอบ โดยพิจำรณำเทียบเคียงกับวิธีกำรทดสอบที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน
ทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดระดับระหว่ำงประเทศ ระดับภูมิภำค หรือ
ระดับประเทศตำมที่ เห็นสมควรได้  โดยให้ระบุวิธีกำรทดสอบที่ใช้ไว้ใน
รำยงำนผลกำรทดสอบด้วย 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

๑๑.๖ ส ำนักงำนจะส่งคืนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ พร้อมรำยงำนผล
กำรทดสอบ (Test Report) จ ำนวน ๑ ฉบับ ซ่ึงแสดงรำยละเอียดผลกำร
ทดสอบคุณสมบัติ หรือลักษณะทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ให้แก่ผู้ยื่นขอ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

๑๑.๗ ส ำนักงำนจะเก็บรักษำเอกสำรประกอบกำรทดสอบ หรือเก็บใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลำ ๕ ปี โดยไม่คืนให้แก่ผู้ยื่นขอ เพื่อใช้
เป็นหลักฐำนประกอบกำรตรวจติดตำม โดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

 
 



- ๕ – 
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นขอได้ส่งเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ให้ส ำนักงำนด ำเนินกำรทดสอบแล้ว ผลกำรทดสอบแสดงให้
เห็นว่ำเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์น้ันอำจไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค  หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิคของ
คณะกรรมกำร ผู้ยื่นขอสำมำรถส่งเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์น้ันมำเพื่อทดสอบซ้ ำได้อีกหน่ึงครั้งภำยในระยะเวลำ ๓
เดือนนับแต่วันที่ได้รับรำยงำนผลกำรทดสอบ โดยเสียค่ำธรรมเนียมในกำรทดสอบครึ่งหน่ึงของอัตรำค่ำธรรมเนียมปกติ
หลังจำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้วให้ถือว่ำเป็นกำรยื่นขอใหม่ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๑๓ ส ำนักงำนไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมช ำรุดเสียหำยอันอำจเกิดขึ้นกับเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ส่งมำท ำกำร
ทดสอบ เว้นแต่ควำมช ำรุดเสียหำยที่เกิดขึ้นโดยควำมจงใจ หรือควำมประมำทเลินเล่อของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๑๔ ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอทดสอบตำมข้อ ๑๑ และ ๑๒ และค่ำถ่ำยเอกสำร และท ำส ำเนำให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด
ไว้ในภำคผนวก ทั้งน้ี ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวไม่สำมำรถเรียกคืนได้ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

หมวด ๓ การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์   

ข้อ ๑๕ ส ำนักงำนรับด ำเนินกำรจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ประเภท ก ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
หมวด ๒ ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๑๖ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ประเภท ก ต้องยื่นเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
ดังต่อไปน้ี 
๑๖.๑ แบบค ำขอที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด 
๑๖.๒ เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหมวด ๑ ของระเบียบน้ี 
๑๖.๓ เอกสำรแสดงลักษณะทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ เป็นต้นว่ำ แค้ตตำล็อก (Catalogue) หรือ
ข้อก ำหนดทำงวิชำกำร (Technical Specifications) 
๑๖.๔ เอกสำรหลักฐำนยืนยันว่ำเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน เป็นต้นว่ำ 
รำยงำนผลกำรทดสอบ (Test Report) ผลกำรรับรอง (Approval Certificate) หรือใบรับรองแสดงควำมสอดคล้อง         
ตำมมำตรฐำน (Certificate of Conformity) 
๑๖.๕ เอกสำรหลักฐำนยืนยันควำมสำมำรถของหน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน  เป็นต้นว่ำ ใบอนุญำตหน่วย
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของคณะกรรมกำร หรือใบรับรองระบบงำนของห้องปฏิบัติกำร  (Accreditation 
Certificate) 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

 



- ๖ – 
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 

๑๖.๖ รูปถ่ำยของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ซ่ึงแสดงให้เห็นด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง ด้ำนข้ำง และตรำอักษร แบบ/รุ่น
ของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์น้ัน 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๑๗ เอกสำรประกอบกำรจดทะเบียนในข้อ ๑๖.๓ - ๑๖.๕ ต้องเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
๑ ชุด โดยเป็นเอกสำรต้นฉบับ หรือส ำเนำก็ได้ ทั้งน้ี หำกเอกสำรใดเป็นส ำเนำต้องมีกำรรับรองควำมถูกต้องของส ำเนำ 
ดังกล่ำว และหำกเอกสำรใดเป็นภำษำอ่ืนผู้ยื่นขอต้องแปลเอกสำรดังกล่ำวเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ และจัดส่ง
เอกสำรฉบับแปล พร้อมหนังสือรับรองกำรแปลเพิ่มเติมจำกเอกสำรต้นฉบับด้วย 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๑๘  วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนมีดังน้ี 
๑๘.๑ ผู้ยื่นขอด ำเนินกำรส่งเอกสำรตำมที่ก ำหนดในข้อ ๑๖ พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมต่อส ำนักงำน 
๑๘.๒ ส ำนักงำนจะแจ้งระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรให้กับผู้ยื่นขอทรำบ ซ่ึงในกรณีปกติจะใช้เวลำไม่เกิน ๓ วัน              
ท ำกำรตำมล ำดับก่อนหลัง 
๑๘.๓ ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรส ำนักงำนอำจแจ้งให้ผู้ยื่นขอจัดส่งข้อมูล  หรือเอกสำรอ่ืนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำร
เพิ่มเติมได้ 
๑๘.๔ ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรพิจำรณำจดทะเบียน โดยตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสำร และ
เปรียบเทียบควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่คณะกรรมกำรก ำหนด ดังน้ี 
         (๑) ในกรณีเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค
ส ำนักงำนจะไม่รับจดทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นขอทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล 
         (๒) ในกรณีเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค
ส ำนักงำนจะรับจดทะเบียน และออกหมำยเลขกำรจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ให้กับผู้ยื่นขอ 
๑๘.๕ ส ำนักงำนจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว  และประกำศให้ทรำบโดย     
ทั่วกันผ่ำนทำง website ของส ำนักงำน 
๑๘.๖ ส ำนักงำนจะเก็บรักษำเอกสำรประกอบกำรรับจดทะเบียน หรือเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลำ           
๕ ปี โดยไม่คืนให้แก่ผู้ยื่นขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรตรวจติดตำม โดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

 



- ๗ – 
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ต้องแสดงเครื่องหมำยกำรได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนที่ตัวเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๒๐ ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอจดทะเบียนตำมข้อ ๑๘ ค่ำถ่ำยเอกสำร และท ำส ำเนำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมใน
กำรออกเครื่องหมำยตำมข้อ ๑๙ โดยส ำนักงำนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก ทั้งน้ี ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว
ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

หมวด ๔ การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ์ - - 

ข้อ  ๒๑ ส ำนักงำนรับด ำเนินกำรรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ประเภท ข ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
หมวด ๓ ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง
กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๒๒ ผู้ยื่นขอรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ประเภท ข ต้องยื่นเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ดังต่อไปน้ี 
 ๒๒.๑ แบบค ำขอที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด 
 ๒๒.๒ เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหมวด ๑ ของระเบียบน้ี 
 ๒๒.๓ เอกสำรแสดงลักษณะทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ เป็นต้นว่ำ แค้ตตำล็อก (Catalogue) 
หรือข้อก ำหนดทำงวิชำกำร (Technical Specifications) 
 ๒๒.๔ รำยงำนผลกำรทดสอบ (Test Report) 
 ๒๒.๕ เอกสำรหลักฐำนยืนยันควำมสำมำรถของหน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน เป็นต้นว่ำ ใบอนุญำต 
หน่วยตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของคณะกรรมกำร  หรือใบรับรองระบบงำนของห้องปฏิบัติกำร 
(Accreditation Certificate) 
 ๒๒.๖ ใบรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ออกโดยส ำนักงำน (ถ้ำมี) 
 ๒๒.๗ รูปถ่ำยของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง ด้ำนข้ำง และตรำอักษร
แบบ/รุ่นของเครื่องโทรคมนำคมน้ัน 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

 
 
 



- ๘ – 
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 

ข้อ ๒๓ เอกสำรประกอบกำรขอกำรรับรองในข้อ  ๒๒.๓ - ๒๒.๖ ต้องเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ ๑ ชุด โดยเป็นเอกสำรต้นฉบับ หรือส ำเนำก็ได้ ทั้งน้ี หำกเอกสำรใดเป็นส ำเนำต้องมีกำรรับรองควำม
ถูกต้องของส ำเนำดังกล่ำว และหำกเอกสำรใดเป็นภำษำอ่ืนผู้ยื่นขอต้องแปลเอกสำรดังกล่ำวเป็นภำษำไทย  หรือ
ภำษำอังกฤษ และจัดส่งเอกสำรฉบับแปล พร้อมหนังสอืรับรองกำรแปลเพิ่มเติมจำกเอกสำรต้นฉบับด้วย 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๒๔ วิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรรับรองมีดังน้ี 
๒๔.๑ ผู้ยื่นขอส่งเอกสำรตำมที่ก ำหนดในข้อ ๒๒ พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมต่อส ำนักงำน 
๒๔.๒ ส ำนักงำนจะแจ้งระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรให้กับผู้ยื่นขอทรำบ ซ่ึงในกรณีปกติจะใช้เวลำไม่เกิน ๕ วันท ำ
กำรตำมล ำดับก่อนหลัง 
๒๔.๓ ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรส ำนักงำนอำจแจ้งให้ผู้ยื่นขอจัดส่งข้อมูล หรือเอกสำรอ่ืนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำร
เพิ่มเติมได้ 
๒๔.๔ ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรพิจำรณำโดยตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสำร และเปรียบเทียบ
ผลกำรทดสอบกับมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่คณะกรรมกำรก ำหนด ดังน้ี 
       (๑) ในกรณีผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำน หรือข้อก ำหนดส ำนักงำนจะไม่รับรอง
และแจ้งให้ผู้ยื่นขอทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมเหตุผล 
       (๒) ในกรณีผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำสอดคล้องตำมมำตรฐำน หรือข้อก ำหนดส ำนักงำนจะออกใบรับรอง
เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์น้ัน ซ่ึงระบุหมำยเลขกำรรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์  (Approval 
Number) ไว้ด้วย 
๒๔.๕ ส ำนักงำนจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว และประกำศให้ทรำบ
โดยทั่วกันทำง website ของส ำนักงำน 
๒๔.๖ ส ำนักงำนจะเก็บรักษำเอกสำรประกอบกำรรับรอง หรือเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลำ๕ ปี
โดยไม่คืนให้แก่ผู้ยื่นขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรตรวจติดตำม โดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ต้องแสดงเครื่องหมำยกำรได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนที่ตัวเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 



- ๙ – 
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 

ข้อ ๒๖ ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอกำรรับรองตำมข้อ ๒๔ ค่ำถ่ำยเอกสำร และท ำส ำเนำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมในกำร
ออกเครื่องหมำยตำมข้อ ๒๕ โดยส ำนักงำน ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก ทั้งน้ี ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวไม่
สำมำรถเรียกคืนได้ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

หมวด ๕ ข้อก าหนดอื่น - - 

ข้อ ๒๗ ส ำนักงำนมีอ ำนำจพิจำรณำยอมรับผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนอันประกอบด้วย รำยงำนผลกำร
ทดสอบ (Test Report) หรือผลกำรรับรอง (Certification) จำกหน่วยงำนตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของ
ต่ำงประเทศ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๒๘ คณะกรรมกำรอำจก ำหนดหลักเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำรับจดทะเบียน หรือรับรองเครื่องโทรคมนำคม
และอุปกรณ์บำงประเภทเพิ่มเติมเป็นกำรเฉพำะก็ได้ 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบกำรที่มีหน้ำที่ให้ค ำยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์มีควำม
สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคหรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค โดยใช้หลักกำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร 
(Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตำมที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๔ ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของ
เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ผู้ประกอบกำรอำจร้องขอให้ส ำนักงำนด ำเนินกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
ตำมระเบียบน้ีได้ ทั้งน้ี ให้ส ำนักงำนรับท ำกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนเสมือนว่ำเป็นเครื่องโทรคมนำคม           
และอุปกรณ์ ประเภท ก 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่มีกำรร้องขอจำกบุคคลใดที่ประสงค์จะให้มีกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ ซ่ึงไม่อยู่ภำยใต้ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์  ให้
ส ำนักงำนน ำวิธีกำร และขั้นตอนในระเบียบน้ีมำปรับใช้กับกำรด ำเนินกำรทดสอบ กำรจดทะเบียน หรือกำรรับรอง 
ตำมแต่กรณีโดยอนุโลม 

ไม่มี  

ข้อ ๓๑ ระเบียบน้ีมิให้ใช้บังคับกับกำรตรวจพิสูจน์เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ของกลำง ซ่ึงส ำนักงำนด ำเนินกำร
ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เก่ียวข้อง หรือกำรตรวจยืนยันควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำน หรือข้อก ำหนดตำม
มำตรกำรก ำกับดูแลเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ภำยหลังกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

 



- ๑๐ – 
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 

ข้อ ๓๒ กำรใดที่มิได้ก ำหนดไว้ หรือไม่อำจปฏิบัติได้ตำมระเบียบน้ี หรือในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเก่ียวกับกำรตีควำม
มำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อก ำหนดทำงเทคนิค วิธีกำรทดสอบ หรือควำมน่ำเชื่อถือ และกำรยอมรับเอกสำร
หลักฐำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน ซ่ึงด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนให้เลขำธิกำรเสนอคณะกรรมกำรเพื่อ
วินิจฉัยชี้ขำด ค ำวินิจฉัยชี้ขำดของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ประกำศ ณ วันที่............................... พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                          พลอำกำศเอก  

 ธเรศ ปุณศรี 
ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  

กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

ภาคผนวก   

อัตรำค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 
 
(๑) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอทดสอบด้ำนคลื่นควำมถี่ ตำมข้อ ๑๑           ๒๐,๐๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น 

(๒) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอทดสอบด้ำนอัตรำกำรดูดกลืนพลังงำนจ ำเพำะ ๓๓,๐๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น 
(๓) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอจดทะเบียน ตำมข้อ ๑๘                          ๑,๐๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น 
(๔) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอรับรอง ตำมข้อ ๒๔                               ๕,๐๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น 
(๕) ค่ำธรรมเนียมในกำรออกเครื่องหมำย ตำมข้อ ๑๙ และข้อ ๒๕                    ๕ บำท ต่อเครื่องหมำย 
(๖) ค่ำถ่ำยเอกสำรและท ำส ำเนำรำยงำนผลกำรทดสอบ                         ๒,๐๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น 
(๗) ค่ำถ่ำยเอกสำรและท ำส ำเนำใบรับรอง                                          ๕๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น 
(๘) ค่ำถ่ำยเอกสำรและท ำส ำเนำจดทะเบียน                                        ๑๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น 
 
หมำยเหตุ 
อัตรำค่ำธรรมเนียมน้ียังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

ไม่มี เห็นควรคงข้อควำมเดิม 

 



- ๑๑ – 
 

ความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนท่ัวไป 
ต่อ 

(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
โดยส านักงาน กสทช.  

 
ประเด็นการรับฟัง ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 
กำรปรับปรงุช่ือประกำศ (ระเบียบ) ใหเ้หมำะสมยิ่งข้ึน เห็นด้วย  

ผู้ให้ควำมเห็น   
๑) นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย  บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
๒) นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย จ ำกัด  

ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรปรับปรุงจ ำนวนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ต้องจัดสง่
เพื่อให้ส ำนักงำน กสทช. ท ำกำรทดสอบ จำกที่ก ำหนดเดิมระบุ
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ เครื่อง เป็นไม่เกิน ๒ เครื่อง 

เห็นด้วย  
ผู้ให้ควำมเห็น   
๑) นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย  บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
๒) นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย จ ำกัด  

ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรปรับและเพิ่มเติมถ้อยค ำให้ส ำนักงำน กสทช. จัดเก็บ
เอกสำรประกอบกำรยื่นจดทะเบียนและยื่นขอรับรองเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
และก ำหนดระยะเวลำเก็บเอกสำรเป็นระยะเวลำ ๕ ป ี

เห็นด้วย  
ผู้ให้ควำมเห็น   
๑) นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย  บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
๒) นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย จ ำกัด  

ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรแล้ว 

 
 
 



- ๑๒ – 
ประเด็นการรับฟัง ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/

๒๕๕๘ 
รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 

กำรเพิ่มเติมค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอทดสอบด้ำน
อัตรำกำรดูดกลืนพลังงำนจ ำเพำะ ซึ่งส ำนักงำนฯ มีอยู่
ระหว่ำงด ำเนินโครงกำรจัดตั้งห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
และให้บริกำรในอนำคต โดยก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร 
๓๓,๐๐๐ บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

เห็นด้วย ผู้ให้ควำมเห็น  นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย 
จ ำกัด 

 

ไม่เห็นด้วยเพรำะอยำกให้ค่ำบริกำรลดลงกว่ำน้ี 
ผู้ให้ควำมเห็น  นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย 
บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ส ำนักงำนฯ เห็นควรคงอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมร่ำง
ระเบียบ กสทช. นี้ เนื่องจำก ส ำนักงำนฯ ใช้อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมตำมผลกำรศึกษำของทีป่รกึษำศึกษำ
ออกแบบและจัดท ำข้อก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนิน 
งำนจัดต้ังห้องปฏิบัติกำรทดสอบ Specific 
Absorption Rate (SAR)  ซึ่งเป็นอัตรำค่ำธรรม 
เนียมที่ถูกกว่ำเมื่อเทียบเคียงกบัประเทศอื่นๆ  

กำรปรับเพิ่มค่ำธรรมเนียมในกำรออกเครื่องหมำย จำก 
๑ บำทต่อเครื่องหมำย เป็น ๕ บำทต่อเครื่องหมำย 

๑) ทำงบริษัทฯ มีควำมยินดีปฏิบัติตำมข้อก ำหนดใหม่ จำก ๑ 
บำท เป็น ๕ บำท แต่ต้องควำมขอชัดเจนในกำรปฏิบัติ ในกำร
ตรวจสอบ ต่อสินค้ำที่ไม่ได้ผ่ำนกำรรับรอง หรือติดสติกเกอร์แต่
อย่ำงใด เพรำะมีผลกระทบต่อควำมยุติธรรม และบทลงโทษ
ต่ำงๆ ต่อผู้ประกอบกำรนั้น  
ผู้ให้ควำมเห็น  บริษัท ที.ซ.ี เรดิโอแอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 

ส ำนักงำนฯ เห็นควรคงอัตรำค่ำธรรมเนียม(กำร
ออกเครื่องหมำย)ตำมร่ำงระเบียบ กสทช. นี้ 
เนื่องจำก  
๑) เป็นอัตรำค่ำธรรมเนียมเท่ำกันกับประกำศ 
กสทช. ในด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำร
โทรทัศน์ 
๒) ในร่ำงประกำศ กสทช. กับกำรตรวจสอบและ
รั บ ร อ ง เ ค รื่ อ ง โ ท ร ค ม น ำ ค ม แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์             
ได้ก ำหนดมำตรกำรก ำกับดูแลไว้แล้ว และหำก
ส ำนักงำนฯตรวจพบจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำง
กฎหมำยทันที  อย่ำงไรก็ตำม ในอีกทำงหนึ่ ง 
ผู้ประกอบกำรที่พบเห็นเรื่องลักษณะดังกล่ำว
สำมำรถช้ีเบำะแสให้ส ำนักงำนฯ ทรำบ เพื่อจะได้
ด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๒) ไม่เห็นด้วย เพรำะอยำกให้ค่ำธรรมเนียมคงเดิม 
ผู้ให้ควำมเห็น  นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย  บ. เอส เค จี อีเล็คทริค 
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 
๓) ไม่เห็นด้วย เพรำะว่ำเป็นภำระที่เพิ่มข้ึนของผู้ผลิต ควรคงไว้
ที่ ๑ บำท เหมอืนเดิม   
ผู้ให้ควำมเห็น  นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย จ ำกัด 

 



- ๑๓ – 
ประเด็นการรับฟัง ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียดความเห็น ความเห็นของส านักงาน / เหตุผล 
กำรเพิม่บริกำรถ่ำยเอกสำร และท ำส ำเนำรำยงำนผลกำร
ทดสอบ กำรรบัรอง และจดทะเบียน โดยก ำหนดค่ำธรรมเนยีม
ในกำรด ำเนินกำรเป็นร้อยละ ๑๐ ของแต่ละค่ำธรรมเนียมใน
กำรยื่นค ำขอต่ำงๆ 

เห็นด้วย 
ผู้ให้ควำมเห็น  นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย 
บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุป๊ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ส ำนักงำนฯ เห็นควรคงอัตรำค่ำธรรมเนียม
ตำมร่ำงระเบียบ กสทช. นี ้

ประเด็นเพิม่เติมอื่นๆ ขอให้มีกำรตรวจสอบ และบทลงโทษที่ชัดเจน พร้อมกับกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 
ผู้ให้ควำมเห็น  บริษัท ที.ซี. เรดิโอแอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 

ส ำนักงำนฯขอเรียนว่ำในร่ ำงประกำศ 
กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและ
รับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์             
ได้ก ำหนดมำตรกำรก ำกับดูแลไว้แล้ว และ
หำกส ำนักงำนฯ ตรวจพบกำรไม่ปฏิบัติตำม
ประกำศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส ำนักงำน
จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยทันท ี 

 
 


