สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
ต่อ
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
โดยสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
๘๗ ซอยสำยลม ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ เว็บไซต์ : www.nbtc.go.th

-๑–

(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

รายละเอียดความเห็น

ความเห็นของสานักงาน /
เหตุผล

ระเบียบคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ไม่มี
ว่ำด้วยกำรรับตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
โดยที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ได้ประกำศกำหนดหลักเกณฑ์ ไม่มี
สำหรับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ไว้ จึงเป็นกำรสมควรที่จะกำหนดระเบียบว่ำด้วย
วิธีกำร ขั้นตอน และค่ำธรรมเนี ยมสำหรั บกำรรับ ทำกำรตรวจสอบและรับ รองมำตรฐำนที่กฎหมำยบัญญัติให้ เป็นอำนำจหน้ำที่
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิ จกำรโทรทัศ น์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ง ชำติใ ห้ส อดคล้องเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติดังกล่ำว
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ (๑๐) (๒๔) (๒๕) ประกอบมำตรำ ๗๘ มำตรำ ๘๑ และมำตรำ ๘๗ แห่ ง
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมำตรำ ๒๙ (๕) แห่ง
พระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
จึงกำหนดระเบียบกำรรับตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ไว้ ดังต่อไปนี้

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ“ระเบียบคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วย ไม่มี
กำรรับตรวจสอบและรับ รองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุ ปกรณ์ โดยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสีย ง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง ระเบียบสำหรับกำรรับตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน ไม่มี
ของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ข้อ ๔ ในระเบี ยบนี้ ให้ ใช้ค ำนิย ำมตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสีย ง กิ จกำรโทรทั ศน์ และกิจกำร ไม่มี
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม
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หมวด ๑ คุณสมบัติผู้ยื่นขอ
ข้อ ๕ ผู้ยื่นขอให้มีกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๕.๑ เป็นบุคคลธรรมดำที่มีสัญชำติไทย หรือ
๕.๒ เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย
ในกรณีข องนิติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ ง ตำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ หรือมี ส ถำนที่ ตั้ง อยู่ ใ นต่ ำงประเทศ
จะต้องมีตัวแทนที่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลไทยเป็นผู้ยื่นขอ
ให้สำนักงำนกำหนดรหัสประจำตัวของผู้ประกอบกำร (supplier code) ๔ หลักให้กับผู้ยื่นขอ
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้ำ หรือผู้จำหน่ำยเครื่องวิทยุคมนำคม หรืออุปกรณ์วิทยุ
คมนำคม จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคมด้วย
หมวด ๒ การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๗ สำนักงำนรับดำเนินกำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ตำมขอบข่ำยกำรให้บริกำร
ทดสอบที่ระบุไว้ในประกำศของสำนักงำน
ข้อ ๘ เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ส่งให้สำนักงำนทดสอบ ต้องเป็นเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ที่ไม่มีกำรดัดแปลงใดๆ ให้ผิดแผกไปจำกที่ระบุไว้ในเอกสำรแสดงลักษณะทำงเทคนิคของ
ผู้ผลิต
ข้อ ๙ ผู้ยื่นขอต้องจัดส่งเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ จำนวนไม่เกิน ๒ เครื่อง พร้อมเอกสำร
ดังต่อไปนี้
๙.๑ แบบคำขอที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่สำนักงำนกำหนด
๙.๒ เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหมวด ๑ ของระเบียบนี้
๙.๓ เอกสำรแสดงลั ก ษณะทำงเทคนิ ค ของเครื่ อ งโทรคมนำคมและอุ ป กรณ์ เป็ น ต้ น ว่ ำ
แค้ตตำล็อก (Catalogue) หรือข้อกำหนดทำงวิชำกำร (Technical Specifications)

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี
๙.๓ เรื่องของ technical ข้อกำหนดทำงวิชำกำร
เห็นว่ำไม่ตรงกัน ฝำกตรวจสอบเรื่องคำให้ตรง
ไทยกับอังกฤษควรไปในทิศทำงเดียวกัน
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น)

เห็นควรคงข้อควำมเดิม
เห็นควรคงข้อควำมเดิม เนื่องจำก Technical
Specifications ในภำษำอังกฤษสำมำรถแปล
ได้ตำมข้อควำมที่ปรำกฏในร่ำงระเบียบฯ

-๓–
รายละเอียดความเห็น
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ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล

๙.๔ คู่มือกำรใช้งำน (Operation Manual) คู่มือกำรซ่อมบำรุงรักษำ
๙.๔ คู่มือกำรใช้งำนกับภำษำอังกฤษไปในทำงทิศทำง
(Maintenance Manual / Service Manual) หรือคู่มือสำหรับ กำร เดียวกัน หรือไปในทำงไหนอย่ำงไร กำรใช้งำนของ user Manual
ตรวจสอบหรือทดสอบ (ถ้ำมี)
operation manual แตกต่ำงกันหรือไม่
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น)
๙.๕ แผนผังวงจร (Circuit Diagram)
ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม เนื่องจำกกำรกำหนดคู่มือกำร
ใช้งำนจะเป็น User Manual หรือ Operation
Manual ขึ้นอยู่กับกำรเรียกชื่อของแต่ละบริษัทผู้ผลิต
เครื่องฯ ข้อควำมในร่ำงระเบียบฯ จึงมีเหมำะสมแล้ว

ข้อ ๑๐ เอกสำรประกอบกำรทดสอบในข้ อ ๙.๓ - ๙.๕ ต้ องเป็ น
ภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ ชุด โดยเป็นเอกสำร
ต้นฉบับ หรือสำเนำก็ได้ ทั้งนี้ หำกเอกสำรใดเป็นสำเนำต้องมีกำรรับรอง
ควำมถูกต้องของสำเนำดังกล่ำว และหำกเอกสำรใดเป็นภำษำอื่นผู้ยื่น
ขอต้องแปลเอกสำรดังกล่ำวเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ และจัดส่ง
เอกสำรฉบับ แปล พร้ อมหนัง สือรั บรองกำรแปลเพิ่ มเติ มจำกเอกสำร
ต้นฉบับด้วย
ข้อ ๑๑ วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรทดสอบมีดังนี้
๑๑.๑ ผู้ ยื่ นขอด ำเนิ นกำรส่ ง เครื่ องโทรคมนำคมและอุ ป กรณ์ พร้ อม
เอกสำรตำมที่กำหนดในข้อ ๙ พร้อมชำระค่ำธรรมเนียมต่อสำนักงำน
๑๑.๒ สำนักงำนจะแจ้งระยะเวลำในกำรดำเนินกำรให้กับผู้ยื่นขอทรำบ
ซึ่งในกรณีปกติจะใช้เวลำไม่เกิน ๑๐ วันทำกำรตำมลำดับก่อนหลัง

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ข้ อ สั ง เกตใน ๑๑.๒ เนื่ อ งจำกขณะนี้ มี พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำม
สะดวกฯ ออกมำใช้ บั ง คั บ เพรำะฉะนั้ นระยะเวลำที่ ท่ ำ นกำหนด
สอดคล้องกั บ วิธีปฏิ บัติ ร ำชกำรทำงปกครอง และรวมทั้ง คู่มือทำง
ประชำชนที่ต้องทำตำม พ.ร.บ.ฉบับนั้น ระยะเวลำต้องสอดคล้องกัน
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุ ล (บมจ. โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น)
๑๑.๓ ในระหว่ ำงกำรด ำเนิ นกำรส ำนั กงำนอำจแจ้ ง ให้ ผู้ ยื่ นขอจั ด ส่ ง ไม่มี
ข้อมูล หรือเอกสำรอื่นที่จำเป็นต่อกำรดำเนินกำรเพิ่มเติมได้

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้ อควำมเดิม เนื่องจำก ระยะเวลำในร่ำง
ระเบียบฯ เท่ำเดิมตำมประกำศ กทช.ฯ ฉบับปัจจุบันที่
สำนักงำนฯใช้ปฏิบัติงำนอยู่ และสำนักงำนฯ ได้จัดทำ
คู่มือสำหรับประชำชนโดยระบุระยะเวลำลงในคู่มือฯ
ตำม พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
เห็นควรคงข้อควำมเดิม

-๔–
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
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๑๑.๔ ส ำนั กงำนจะด ำเนิ น กำรทดสอบโดยใช้ ห ลั กกำรของกำรทดสอบ
ตัวอย่ำง หรือกำรทดสอบเฉพำะแบบ (Type Testing) ซึ่ง หมำยถึง กำร
ทดสอบเครื่ องโทรคมนำคมและอุ ป กรณ์ ที่ ส่ง มำเป็ นตั วอย่ำงของแบบรุ่ น
เดียวกันกับที่ผลิต หรือนำเข้ำ โดยถื อว่ำตัวอย่ำงนั้นเป็ นตัวแทนของเครื่อง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผลิต หรือนำเข้ำนั้นทั้งหมด

เพื่อควำมสมบูร ณ์ ๑๑.๔ ตรงบรรทัด ที่ ๒ น่ำจะใช้เ ทคนิค ในกำรเขีย น
กฎหมำยที่ ดี ก ว่ ำ นี้ ก็คื อ กำรทดสอบเฉพำะแบบ Type Testing ซึ่ ง
หมำยถึง เป็นลั กษณะในกำรอธิบ ำยนิย ำมควำมหมำยในทำงกฎหมำย
น่ำจะเขียนเชื่อมไปเลยแต่ไม่น่ำจะเขียนคำนี้เพรำะเหมือนเป็นกำรอธิบำย
และต้องตีควำมอีก
ผู้ให้ควำมเห็น นำยศรำยุทธ พลกุล (บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น)

สำนักงำนฯ เห็นพ้องกับผู้ให้ควำมเห็น เพื่อ
ไม่ ใ ห้ เ ข้ ำ ใจคลำดเคลื่ อ นว่ ำ เป็ น ค ำนิ ย ำม
หรือไม่ เนื่องเพรำะเป็นกำรอธิบำยข้อควำม
ให้เกิดควำมชัดเจนเท่ำนั้น ทั้งนี้ สำระหลัก
ของเนื้ อ หำยั ง คงเดิ ม ส ำนั ก งำนฯขอน ำ
ถ้อยคำมำอยู่ชิดกัน ข้อควำมใหม่คือ
“ . . . ซึ่ ง ห ม ำ ย ถึ ง ก ำ ร ท ด ส อ บ เ ค รื่ อ ง
โทรคมนำคมและอุปกรณ์...”
เห็นควรคงข้อควำมเดิม

๑๑.๕ สำนักงำนจะใช้วิธีกำรทดสอบตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนดไว้ ไม่มี
ในมำตรฐำนทำงเทคนิคสำหรับเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรมิ ไ ด้ ป ระกำศก ำหนดไว้ ใ ห้ ส ำนั กงำนท ำกำร
ทดสอบ โดยพิจำรณำเทียบเคียงกับวิธีกำรทดสอบที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน
ทำงเทคนิ ค หรื อ ข้ อก ำหนดระดั บ ระหว่ ำงประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ ำค หรื อ
ระดั บ ประเทศตำมที่ เ ห็ นสมควรได้ โดยให้ ร ะบุ วิธี กำรทดสอบที่ ใ ช้ ไ ว้ ใ น
รำยงำนผลกำรทดสอบด้วย
๑๑.๖ สำนักงำนจะส่งคืนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ พร้อมรำยงำนผล ไม่มี
กำรทดสอบ (Test Report) จำนวน ๑ ฉบับ ซึ่งแสดงรำยละเอียดผลกำร
ทดสอบคุ ณสมบั ติ หรื อลั กษณะทำงเทคนิ ค ของเครื่ องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ให้แก่ผู้ยื่นขอ
๑๑.๗ ส ำนั ก งำนจะเก็ บ รั ก ษำเอกสำรประกอบกำรทดสอบ หรื อเก็ บ ใน ไม่มี
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลำ ๕ ปี โดยไม่คืนให้แก่ผู้ยื่นขอ เพื่อใช้
เป็นหลักฐำนประกอบกำรตรวจติดตำม โดยหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

-๕–
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นขอได้ส่งเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ให้สำนักงำนดำเนินกำรทดสอบแล้ว ผลกำรทดสอบแสดงให้
เห็ นว่ ำเครื่ องโทรคมนำคมและอุป กรณ์ นั้นอำจไม่ส อดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรื อข้อกำหนดทำงเทคนิ คของ
คณะกรรมกำร ผู้ยื่นขอสำมำรถส่งเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้นมำเพื่อทดสอบซ้ำได้อีกหนึ่งครั้งภำยในระยะเวลำ ๓
เดือนนับแต่วันที่ได้รับรำยงำนผลกำรทดสอบ โดยเสียค่ำธรรมเนียมในกำรทดสอบครึ่งหนึ่งของอัตรำค่ำธรรมเนียมปกติ
หลังจำกพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้วให้ถือว่ำเป็นกำรยื่นขอใหม่
ข้อ ๑๓ สำนักงำนไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมชำรุดเสียหำยอันอำจเกิดขึ้นกับเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ส่งมำทำกำร
ทดสอบ เว้นแต่ควำมชำรุดเสียหำยที่เกิดขึ้นโดยควำมจงใจ หรือควำมประมำทเลินเล่อของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน
ข้อ ๑๔ ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอทดสอบตำมข้อ ๑๑ และ ๑๒ และค่ำถ่ำยเอกสำร และทำสำเนำให้เป็นไปตำมที่กำหนด
ไว้ในภำคผนวก ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวไม่สำมำรถเรียกคืนได้
หมวด ๓ การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๑๕ สำนักงำนรั บดำเนิ นกำรจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ประเภท ก ตำมหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ใ น
หมวด ๒ ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิ จกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ข้ อ ๑๖ ผู้ ยื่ นขอจดทะเบี ย นเครื่ องโทรคมนำคมและอุ ป กรณ์ ประเภท ก ต้ อ งยื่ นเอกสำรเพื่ อประกอบกำรพิ จำรณำ
ดังต่อไปนี้
๑๖.๑ แบบคำขอที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่สำนักงำนกำหนด
๑๖.๒ เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหมวด ๑ ของระเบียบนี้
๑๖.๓ เอกสำรแสดงลักษณะทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ เป็นต้นว่ำ แค้ตตำล็อก (Catalogue) หรือ
ข้อกำหนดทำงวิชำกำร (Technical Specifications)
๑๖.๔ เอกสำรหลั กฐำนยืนยันว่ ำเครื่องโทรคมนำคมและอุป กรณ์ ได้ผ่ ำนกำรตรวจสอบและรับ รองมำตรฐำน เป็นต้ นว่ ำ
รำยงำนผลกำรทดสอบ (Test Report) ผลกำรรับรอง (Approval Certificate) หรือใบรับรองแสดงควำมสอดคล้อง
ตำมมำตรฐำน (Certificate of Conformity)
๑๖.๕ เอกสำรหลั กฐำนยื นยั น ควำมสำมำรถของหน่ วยตรวจสอบและรั บ รองมำตรฐำน เป็ นต้ นว่ ำ ใบอนุ ญ ำตหน่ ว ย
ตรวจสอบและรั บ รองมำตรฐำนของคณะกรรมกำร หรื อ ใบรั บ รองระบบงำนของห้ องปฏิ บั ติ ก ำร (Accreditation
Certificate)

รายละเอียดความเห็น

ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

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

รายละเอียดความเห็น

๑๖.๖ รูปถ่ำยของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ซึ่งแสดงให้เห็นด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง ด้ำนข้ำง และตรำอักษร แบบ/รุ่น ไม่มี
ของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๑๗ เอกสำรประกอบกำรจดทะเบียนในข้อ ๑๖.๓ - ๑๖.๕ ต้องเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่ำ ไม่มี
๑ ชุด โดยเป็นเอกสำรต้นฉบับ หรือสำเนำก็ได้ ทั้งนี้ หำกเอกสำรใดเป็นสำเนำต้องมีกำรรับรองควำมถูกต้องของสำเนำ
ดังกล่ำว และหำกเอกสำรใดเป็นภำษำอื่นผู้ยื่นขอต้องแปลเอกสำรดังกล่ำวเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ และจัดส่ง
เอกสำรฉบับแปล พร้อมหนังสือรับรองกำรแปลเพิ่มเติมจำกเอกสำรต้นฉบับด้วย
ข้อ ๑๘ วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรจดทะเบียนมีดังนี้
ไม่มี
๑๘.๑ ผู้ยื่นขอดำเนินกำรส่งเอกสำรตำมที่กำหนดในข้อ ๑๖ พร้อมชำระค่ำธรรมเนียมต่อสำนักงำน
๑๘.๒ ส ำนั กงำนจะแจ้ ง ระยะเวลำในกำรด ำเนิ นกำรให้ กับ ผู้ ยื่ นขอทรำบ ซึ่ ง ในกรณี ป กติ จะใช้ เ วลำไม่ เ กิ น ๓ วั น
ทำกำรตำมลำดับก่อนหลัง
๑๘.๓ ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรส ำนักงำนอำจแจ้ งให้ผู้ ยื่นขอจัดส่ง ข้อมูล หรื อเอกสำรอื่ นที่จำเป็นต่ อกำรดำเนิ นกำร
เพิ่มเติมได้
๑๘.๔ ส ำนั กงำนจะด ำเนิ นกำรพิ จำรณำจดทะเบีย น โดยตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้ วนสมบู ร ณ์ข องเอกสำร และ
เปรียบเทียบควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อกำหนดทำงเทคนิคที่คณะกรรมกำรกำหนด ดังนี้
(๑) ในกรณีเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อกำหนดทำงเทคนิค
สำนักงำนจะไม่รับจดทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นขอทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล
(๒) ในกรณีเ ครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ส อดคล้ องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิ ค หรือข้อกำหนดทำงเทคนิ ค
สำนักงำนจะรับจดทะเบียน และออกหมำยเลขกำรจดทะเบียนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ให้กับผู้ยื่นขอ
๑๘.๕ สำนักงำนจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ ว และประกำศให้ทรำบโดย
ทั่วกันผ่ำนทำง website ของสำนักงำน
๑๘.๖ สำนักงำนจะเก็บรักษำเอกสำรประกอบกำรรับจดทะเบียน หรือเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลำ
๕ ปี โดยไม่คืนให้แก่ผู้ยื่นขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรตรวจติดตำม โดยหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่

ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล
เห็นควรคงข้อควำมเดิม
เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

-๗–
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกำรมีห น้ำที่ ต้องแสดงเครื่องหมำยกำรได้รับ กำรตรวจสอบและรับ รองมำตรฐำนที่ตั วเครื่อง ไม่มี
โทรคมนำคมและอุ ป กรณ์ ตำมหลั กเกณฑ์ ที่ กำหนดไว้ใ นประกำศคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสี ย ง กิ จกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์
ข้อ ๒๐ ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอจดทะเบียนตำมข้อ ๑๘ ค่ำถ่ำยเอกสำร และทำสำเนำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมใน ไม่มี
กำรออกเครื่องหมำยตำมข้อ ๑๙ โดยสำนักงำนให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในภำคผนวก ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว
ไม่สำมำรถเรียกคืนได้
หมวด ๔ การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๒๑ สำนักงำนรับดำเนินกำรรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ประเภท ข ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ไม่มี
หมวด ๓ ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง
กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ข้อ ๒๒ ผู้ ยื่นขอรับ รองเครื่ องโทรคมนำคมและอุ ปกรณ์ ประเภท ข ต้ องยื่ นเอกสำรเพื่ อประกอบกำรพิจำรณำ ไม่มี
ดังต่อไปนี้
๒๒.๑ แบบคำขอที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่สำนักงำนกำหนด
๒๒.๒ เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหมวด ๑ ของระเบียบนี้
๒๒.๓ เอกสำรแสดงลักษณะทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ เป็นต้นว่ำ แค้ตตำล็อก (Catalogue)
หรือข้อกำหนดทำงวิชำกำร (Technical Specifications)
๒๒.๔ รำยงำนผลกำรทดสอบ (Test Report)
๒๒.๕ เอกสำรหลั กฐำนยื นยั นควำมสำมำรถของหน่ วยตรวจสอบและรับ รองมำตรฐำน เป็นต้นว่ำ ใบอนุ ญำต
หน่ ว ยตรวจสอบและรั บ รองมำตรฐำนของคณะกรรมกำร หรื อ ใบรั บ รองระบบงำนของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร
(Accreditation Certificate)
๒๒.๖ ใบรับรองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ออกโดยสำนักงำน (ถ้ำมี)
๒๒.๗ รูปถ่ำยของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ซึ่งแสดงให้เ ห็นด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง ด้ำนข้ำง และตรำอักษร
แบบ/รุ่นของเครื่องโทรคมนำคมนั้น

รายละเอียดความเห็น

ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล
เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

-

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

-๘–
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ข้อ ๒๓ เอกสำรประกอบกำรขอกำรรับรองในข้อ ๒๒.๓ - ๒๒.๖ ต้องเป็นภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ จำนวนไม่ ไม่มี
น้อยกว่ำ ๑ ชุ ด โดยเป็นเอกสำรต้นฉบับ หรื อสำเนำก็ ได้ ทั้งนี้ หำกเอกสำรใดเป็นส ำเนำต้องมีกำรรับ รองควำม
ถูกต้องของสำเนำดั งกล่ำว และหำกเอกสำรใดเป็นภำษำอื่นผู้ยื่นขอต้องแปลเอกสำรดังกล่ำวเป็นภำษำไทย หรื อ
ภำษำอังกฤษ และจัดส่งเอกสำรฉบับแปล พร้อมหนังสือรับรองกำรแปลเพิ่มเติมจำกเอกสำรต้นฉบับด้วย
ข้อ ๒๔ วิธีกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรรับรองมีดังนี้
ไม่มี
๒๔.๑ ผู้ยื่นขอส่งเอกสำรตำมที่กำหนดในข้อ ๒๒ พร้อมชำระค่ำธรรมเนียมต่อสำนักงำน
๒๔.๒ สำนักงำนจะแจ้งระยะเวลำในกำรดำเนินกำรให้กับผู้ยื่นขอทรำบ ซึ่งในกรณีปกติจะใช้เวลำไม่เกิน ๕ วันทำ
กำรตำมลำดับก่อนหลัง
๒๔.๓ ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรสำนักงำนอำจแจ้งให้ผู้ยื่นขอจัดส่งข้อมูล หรือเอกสำรอื่นที่จำเป็นต่อกำรดำเนินกำร
เพิ่มเติมได้
๒๔.๔ สำนักงำนจะดำเนินกำรพิจำรณำโดยตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสำร และเปรียบเทียบ
ผลกำรทดสอบกับมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้อกำหนดทำงเทคนิคที่คณะกรรมกำรกำหนด ดังนี้
(๑) ในกรณีผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ ำไม่สอดคล้องตำมมำตรฐำน หรือข้อกำหนดสำนักงำนจะไม่รับรอง
และแจ้งให้ผู้ยื่นขอทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมเหตุผล
(๒) ในกรณีผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำสอดคล้องตำมมำตรฐำน หรือข้อกำหนดสำนักงำนจะออกใบรับรอง
เครื่องโทรคมนำคมและอุป กรณ์ นั้น ซึ่ง ระบุ ห มำยเลขกำรรับ รองเครื่ องโทรคมนำคมและอุป กรณ์ (Approval
Number) ไว้ด้วย
๒๔.๕ สำนักงำนจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว และประกำศให้ทรำบ
โดยทั่วกันทำง website ของสำนักงำน
๒๔.๖ สำนักงำนจะเก็บรักษำเอกสำรประกอบกำรรับรอง หรือเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลำ๕ ปี
โดยไม่คืนให้แก่ผู้ยื่นขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรตรวจติดตำม โดยหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่
ข้อ ๒๕ ผู้ ประกอบกำรมีห น้ ำที่ ต้องแสดงเครื่องหมำยกำรได้ รับ กำรตรวจสอบและรับ รองมำตรฐำนที่ ตั วเครื่ อง ไม่มี
โทรคมนำคมและอุ ป กรณ์ ตำมหลั กเกณฑ์ ที่ กำหนดไว้ ใ นประกำศคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสี ย ง กิ จกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์

รายละเอียดความเห็น

ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล
เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

-๙–
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ข้อ ๒๖ ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอกำรรับรองตำมข้อ ๒๔ ค่ำถ่ำยเอกสำร และทำสำเนำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมในกำร ไม่มี
ออกเครื่องหมำยตำมข้อ ๒๕ โดยสำนักงำน ให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในภำคผนวก ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวไม่
สำมำรถเรียกคืนได้
หมวด ๕ ข้อกาหนดอื่น
ข้อ ๒๗ สำนักงำนมีอำนำจพิจำรณำยอมรับผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนอันประกอบด้วย รำยงำนผลกำร ไม่มี
ทดสอบ (Test Report) หรือผลกำรรับรอง (Certification) จำกหน่วยงำนตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของ
ต่ำงประเทศ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์

รายละเอียดความเห็น

ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล
เห็นควรคงข้อควำมเดิม

-

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ข้อ ๒๘ คณะกรรมกำรอำจกำหนดหลักเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำรับจดทะเบียน หรือรับรองเครื่องโทรคมนำคม ไม่มี
และอุปกรณ์บำงประเภทเพิ่มเติมเป็นกำรเฉพำะก็ได้

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ข้อ ๒๙ ผู้ ประกอบกำรที่ มีห น้ ำที่ใ ห้ ค ำยื นยั นเป็ นลำยลักษณ์ อักษรว่ ำ เครื่ องโทรคมนำคมและอุ ปกรณ์ มี ค วำม ไม่มี
สอดคล้ องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค หรือข้ อกำหนดทำงเทคนิค โดยใช้ หลักกำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร
(Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตำมที่กำหนดไว้ในหมวด ๔ ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศ น์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ เรื่ อง กำรตรวจสอบและรั บรองมำตรฐำนของ
เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ผู้ประกอบกำรอำจร้องขอให้สำนักงำนดำเนินกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
ตำมระเบี ยบนี้ไ ด้ ทั้ งนี้ ให้สำนักงำนรับ ทำกำรตรวจสอบและรับ รองมำตรฐำนเสมื อนว่ำ เป็น เครื่ องโทรคมนำคม
และอุปกรณ์ ประเภท ก
ข้ อ ๓๐ ในกรณี ที่ มี กำรร้ องขอจำกบุ ค คลใดที่ ป ระสงค์ จะให้ มี กำรตรวจสอบและรั บ รองมำตรฐำนของเครื่ อ ง ไม่มี
โทรคมนำคมและอุปกรณ์ ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่ องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ให้
สำนักงำนนำวิธีกำร และขั้นตอนในระเบียบนี้มำปรับใช้กับกำรดำเนินกำรทดสอบ กำรจดทะเบียน หรือกำรรับรอง
ตำมแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ ๓๑ ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับกับกำรตรวจพิสูจน์เครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ของกลำง ซึ่งสำนักงำนดำเนินกำร ไม่มี
ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือกำรตรวจยืนยันควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำน หรือข้อกำหนดตำม
มำตรกำรกำกับดูแลเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ภำยหลังกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

- ๑๐ –
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

รายละเอียดความเห็น

ข้อ ๓๒ กำรใดที่มิได้กำหนดไว้ หรือไม่อำจปฏิบัติได้ตำมระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีข้ อโต้แย้งเกี่ยวกับกำรตีควำม ไม่มี
มำตรฐำนทำงเทคนิ ค หรื อข้ อกำหนดทำงเทคนิ ค วิ ธีกำรทดสอบ หรือควำมน่ำเชื่อถือ และกำรยอมรั บเอกสำร
หลักฐำนกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน ซึ่งด ำเนิ นกำรโดยสำนักงำนให้ เลขำธิกำรเสนอคณะกรรมกำรเพื่ อ
วินิจฉัยชี้ขำด คำวินิจฉัยชี้ขำดของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด
ประกำศ ณ วันที่............................... พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่มี
พลอำกำศเอก
ธเรศ ปุณศรี
ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล
เห็นควรคงข้อควำมเดิม

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

ภาคผนวก
อัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
(๑) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอทดสอบด้ำนคลื่นควำมถี่ ตำมข้อ ๑๑

๒๐,๐๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น

(๒) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นขอทดสอบด้ำนอัตรำกำรดูดกลืนพลังงำนจำเพำะ 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) ค่ำถ่ำยเอกสำรและทำสำเนำรำยงำนผลกำรทดสอบ
๒,๐๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น
(๗) ค่ำถ่ำยเอกสำรและทำสำเนำใบรับรอง
๕๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น
(๘) ค่ำถ่ำยเอกสำรและทำสำเนำจดทะเบียน
๑๐๐ บำท ต่อแบบ/รุ่น
หมำยเหตุ
อัตรำค่ำธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม

ไม่มี

เห็นควรคงข้อควำมเดิม

- ๑๑ –

ความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
ต่อ
(ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
โดยสานักงาน กสทช.
ประเด็นการรับฟัง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
รายละเอียดความเห็น
กำรปรับปรุงชื่อประกำศ (ระเบียบ) ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
เห็นด้วย
ผู้ให้ควำมเห็น
๑) นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จำกัด
๒) นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย จำกัด

ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล
สำนักงำนฯ ดำเนินกำรแล้ว

กำรปรับปรุงจำนวนเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ต้องจัดส่ง เห็นด้วย
เพื่อให้สำนักงำน กสทช. ทำกำรทดสอบ จำกที่กำหนดเดิมระบุ ผู้ให้ควำมเห็น
จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ เครื่อง เป็นไม่เกิน ๒ เครื่อง
๑) นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จำกัด
๒) นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย จำกัด
กำรปรั บ และเพิ่ ม เติ ม ถ้ อ ยค ำให้ ส ำนั ก งำน กสทช. จั ด เก็ บ เห็นด้วย
เอกสำรประกอบกำรยื่นจดทะเบียนและยื่ นขอรับรองเครื่อง ผู้ให้ควำมเห็น
โทรคมนำคมและอุป กรณ์ ในรูปแบบข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิกส์ได้ ๑) นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุ๊ป
และกำหนดระยะเวลำเก็บเอกสำรเป็นระยะเวลำ ๕ ปี
(ประเทศไทย) จำกัด
๒) นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย จำกัด

สำนักงำนฯ ดำเนินกำรแล้ว

สำนักงำนฯ ดำเนินกำรแล้ว

ประเด็นการรับฟัง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๘
กำรเพิ่ม เติม ค่ำ ธรรมเนี ยมในกำรยื่ นขอทดสอบด้ำ น
อัตรำกำรดูดกลืนพลังงำนจำเพำะ ซึ่งสำนักงำนฯ มีอยู่
ระหว่ำงดำเนินโครงกำรจัดตั้ งห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
และให้บ ริก ำรในอนำคต โดยก ำหนดอั ตรำค่ำบริก ำร
๓๓,๐๐๐ บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

- ๑๒ –
รายละเอียดความเห็น
เห็นด้วย ผู้ให้ควำมเห็น นำยประชำ เสมฉิม บริษทั โซนี่ไทย
จำกัด
ไม่เห็นด้วยเพรำะอยำกให้ค่ำบริกำรลดลงกว่ำนี้
ผู้ให้ควำมเห็น นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย
บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด

กำรปรับเพิ่มค่ำธรรมเนียมในกำรออกเครื่องหมำย จำก ๑) ทำงบริษัทฯ มีควำมยินดีปฏิบัติตำมข้อกำหนดใหม่ จำก ๑
๑ บำทต่อเครื่องหมำย เป็น ๕ บำทต่อเครื่องหมำย
บำท เป็น ๕ บำท แต่ต้องควำมขอชัดเจนในกำรปฏิบัติ ในกำร
ตรวจสอบ ต่อสินค้ำที่ไม่ได้ผ่ำนกำรรับรอง หรือติดสติกเกอร์แต่
อย่ำงใด เพรำะมีผลกระทบต่อควำมยุติธรรม และบทลงโทษ
ต่ำงๆ ต่อผู้ประกอบกำรนั้น
ผู้ให้ควำมเห็น บริษัท ที.ซี. เรดิโอแอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
๒) ไม่เห็นด้วย เพรำะอยำกให้ค่ำธรรมเนียมคงเดิม
ผู้ให้ควำมเห็น นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย บ. เอส เค จี อีเล็คทริค
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
๓) ไม่เห็นด้วย เพรำะว่ำเป็นภำระที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต ควรคงไว้
ที่ ๑ บำท เหมือนเดิม
ผู้ให้ควำมเห็น นำยประชำ เสมฉิม บริษัท โซนี่ไทย จำกัด

ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล

สำนักงำนฯ เห็นควรคงอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมร่ำง
ระเบียบ กสทช. นี้ เนื่องจำก สำนักงำนฯ ใช้อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมตำมผลกำรศึกษำของทีป่ รึกษำศึกษำ
ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดขอบเขตกำรดำเนิน
งำนจัดตั้งห้องปฏิบัติกำรทดสอบ Specific
Absorption Rate (SAR) ซึ่งเป็นอัตรำค่ำธรรม
เนียมที่ถูกกว่ำเมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ
สำนัก งำนฯ เห็นควรคงอัตรำค่ำธรรมเนียม(กำร
ออกเครื่ อ งหมำย)ตำมร่ ำ งระเบี ย บ กสทช. นี้
เนื่องจำก
๑) เป็ น อั ต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มเท่ ำ กั นกั บ ประกำศ
กสทช. ในด้ำนกิ จ กำรกระจำยเสียง และกิ จ กำร
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 ำกั บ ดู แลไว้ แล้ว และหำก
สำนักงำนฯตรวจพบจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนทำง
กฎหมำยทั น ที อย่ ำ งไรก็ ต ำม ในอี ก ทำงหนึ่ ง
ผู้ ป ระกอบกำรที่ พ บเห็ น เรื่ อ งลั ก ษณะดั ง กล่ ำ ว
สำมำรถชี้เบำะแสให้สำนักงำนฯ ทรำบ เพื่อจะได้
ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประเด็นการรับฟัง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
กำรเพิม่ บริกำรถ่ำยเอกสำร และทำสำเนำรำยงำนผลกำร
ทดสอบ กำรรับรอง และจดทะเบียน โดยกำหนดค่ำธรรมเนียม
ในกำรดำเนินกำรเป็นร้อยละ ๑๐ ของแต่ละค่ำธรรมเนียมใน
กำรยื่นคำขอต่ำงๆ
ประเด็นเพิม่ เติมอื่นๆ

- ๑๓ –
รายละเอียดความเห็น
เห็นด้วย
ผู้ให้ควำมเห็น นำยสุพัฒน์ เรียบร้อย
บ. เอส เค จี อีเล็คทริค กรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด

ความเห็นของสานักงาน / เหตุผล
สำนักงำนฯ เห็นควรคงอัตรำค่ำธรรมเนียม
ตำมร่ำงระเบียบ กสทช. นี้

ขอให้มีกำรตรวจสอบ และบทลงโทษที่ ชัดเจน พร้อมกั บกำร ส ำนั ก งำนฯขอเรี ย นว่ ำ ในร่ ำ งประกำศ
ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง
กสทช. ที่ เ กี่ ย วข้องกั บ กำรตรวจสอบและ
ผู้ให้ควำมเห็น บริษัท ที.ซี. เรดิโอแอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รั บ รองเครื่ อ งโทรคมนำคมและอุ ป กรณ์
ได้กำหนดมำตรกำรกำกั บดูแลไว้แล้ว และ
หำกสำนักงำนฯ ตรวจพบกำรไม่ปฏิบัติตำม
ประกำศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงำน
จะดำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยทันที

