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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
ระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ความคิดเห็นที่ไดรบั หลังจากวันที่ 10 สิงหาคม 2560
------------------------------การแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1 การขอรับเครื่องหมายการไดรบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน กสทช.

-

ผูเสนอความคิดเห็น

-

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ

ผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการตอไปของ กสทช.
-
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2 การอนุญาตใหออกเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดวยตนเอง
ผูเสนอความคิดเห็น
ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
ผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการตอไปของ กสทช.
Apple South Asia (Thailand) License Documentation Requirement : article 9(6)
สํานักงานฯ ปรับแกไขจาก “จํานวนเครื่องหมายทีป่ ระสงคจะ
Limited
requires application to submit the “total number of
แสดงทัง้ หมดตอป” เปน “จํานวนเครื่องหมายที่ประสงคจะ
หนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 marks to be used per annum” raises serious concerns แสดง”
for many companies, including apple. This is
inconsistent with international practices and difficult
to comply. Providing the annual forecast is business
sensitive and not required by any country in the
world. Providing sales forecasts creates difficulties
because :1) forecasts can be inaccurate; and 2) could
result in a leak providing competitors with business
confidential information.
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ผูเสนอความคิดเห็น

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
For devices imported for service for an 1-to-1
exchange, do we need to apply new labels for these
devices which have already paid the label when
originally imported?
Recommendation: business models and sensitivities
differ between companies. Apple recommends that
Thailand implement a system that allows flexibility,
while providing NBTC with the information required
Specifically, we recommended that NBTC
Drop the requirement to provide forecasted numbers
of devices forecast
Consider one of two models
Pay-as-you-go, similar to Malaysia’s SIRIM scheme
that allows labels to be purchased on a daily basis on
a shipment basis. Does away with long term forecast
numbers while complying with the label requirements.
Pay post import on actual import numbers, rather
than pre-import based on forecasted numbers.
Allow for the bulk purchase or shipment level label
purchases to provide flexibility for companies that this
works for their on there business model, while.

ผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการตอไปของ กสทช.
จํานวนเครื่องหมายที่แสดง หมายถึงจํานวนเครื่องโทรคมนาคม
(เครื่องโทรคมนาคม 1 เครื่อง สามารถแสดงเครื่องหมายได
มากกวา 1 เครื่องหมาย แตสํานักงานฯจะนับจํานวนเปน 1)
สํานักงานฯไดเพิม่ เนื้อหาในรางประกาศฯใหผูไดรบั อนุญาต
สามารถขอเพิ่มจํานวนเครื่องหมายระหวางที่ไดรบั อนุญาตได
โดยอางอิงจากหนังสือการอนุญาตใหออกเครื่องหมาย และ
กําหนดใหการขอยื่นคําขอเพิม่ จํานวนเครื่องหมายครัง้ ละ 1,000
บาท โดยขอเพิม่ จํานวนเครือ่ งหมายไดตลอดในชวงที่ไดรบั
อนุญาต โดยสามารถขอไดเปนรายเดือน หรือตามจํานวนที่จะ
นําเขาจริง โดยคาธรรมเนียมใหเปนไปตามภาคผนวก
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ผูเสนอความคิดเห็น

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
Electronic payment: the draft in unclear regarding how
payments are made. Apple strongly recommends that
NBTC allow for electronic payments. Electronic
payments will minimize delays in payment and
issuance of labels. If no electronic payments, postshipment payments in most ideal to avoid delays in
shipments.
Length of license : the annual license renewal creates
administrative burdens on the government and
companies. Most companies applying for the license
are known entities to NBTC. Annual licenses should
not be required.
Recommendation: the length of the license is too
short. apple recommends a one-time license or a
longer license be allowed, such as five or 10 ten years.
If the government implements a shorter term license,
the cost of the license should be reduced to reflect
the short term of the license.
Application of label: we welcome NBTC’s allowance
for two options : 1) label to be self-printed or use an
e-label. In some circumstances, a company may use a
common label (pasted or e-label) with multiple marks
We want to confirm that if a common label is used

ผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการตอไปของ กสทช.
การชําระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานฯขอรับ
ขอเสนอไวเพือ่ การปรับปรุงกระบวนการในอนาคต (ปจจุบัน
สํานักงาน กสทช. รับชําระคาธรรมเนียมโดยชําระเปนเงินสด
และบัตรเครดิต)

สํานักงานฯไดปรับแกไขระยะเวลาการอนุญาตแตละครั้งจาก 1 ป
เปน 3 ป

สํานักงานขอเรียนวาหมายเลข NBTC ID ที่แสดงอยูท ี่เครือ่ ง
โทรคมนาคม ใชสําหรับเครือ่ งโทรคมนาคมที่จะมาจําหนาย
ภายในประเทศเทานั้น ผูป ระกอบการจะตองจายเฉพาะ
คาธรรมเนียมของเครื่องหมายที่นําเขามาในประเทศไทย
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ผูเสนอความคิดเห็น

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
only those devices imported into Thailand with the
NBTCID label will counted towards the use of a label.
for example, if a device with a common label with the
NBTC mark is imported into Singapore there is no
charge for the label. In this scenario, a pay-as-you-go
or post payment based on actual number is the best
approach (see recommendation below)
Transitional Provisions: the draft standard lays out 60
days for companies to comply. This is an extremely
short implementation that does not reflect the
realities of international supply chains and what it
takes to implement labeling. The minimal amount of
time requirements such as this is nine months. That
assumes there are no complication or additional back
and forth with the government to ensure labels
comply with the process.
Applicant : we seek clarification that article 8(2.3)
“being granted to produce, trade or distribute by
foreign manufacturer (authorized dealer)” applies to
more than an authorized dealer, but also includes
logistic companies that might import on behalf of a
manufacturer?

ผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการตอไปของ กสทช.

60 วัน เปนระยะเวลาที่ใหผูประกอบการแจงจํานวนผลิตภัณฑที่
ออกเครือ่ งหมายรูปแบบเดิมใหสํานักงานทราบ และใหนําเขามา
จําหนายตามที่จํานวนที่แจง

Authorized dealer หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่
รับผิดชอบตอผลิตภัณฑทจี่ ําหนายในประเทศไทย
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ผูเสนอความคิดเห็น

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
Online application: as Thailand moves toward egovernment we strongly recommend that similar to
the Philippines and Malaysia that thailand automates
the process through an online label or certification
application. In these countries the approval is almost
automate or takes up to 24 hours to issue approval.
This proposal removes the administrative burden of
processing the paperwork on the government, while
providing a timely and quick approvals that does
delay the importation of devices.

ผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการตอไปของ กสทช.
สํานักงานฯขอรับเสนอเพื่อการกรับปรุงกระบวนการในอนาคต

3 หนาที่ความรับผิดชอบของผูรบั เครื่องหมายและผูไดรับการอนุญาต
-

ผูเสนอความคิดเห็น

-

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ

-

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.

4 มาตรการกํากับดูแล
ผูเสนอความคิดเห็น
-

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ

-

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
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5 ภาคผนวก
ผูเสนอความคิดเห็น
ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
Apple South Asia (Thailand) Bulk label purchase: companies should have the
Limited
choice to purchase labels in bulk or based on
หนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 shipment. We note that the appendix lists label prices
including a very large number “if label more than
10,000,000 pieces the price is 6,000,000 THB.” This is a
large number that may not be fully met during a year.
Recommendation: for companies that choose to
purchase bulk, but are unable to use all of the labels
in one year. Allow for a request in writing an extension
on unused labels.

แนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช.
สํานักงานฯไดเพิม่ เนื้อหาในรางประกาศฯใหผูไดรบั อนุญาต
สามารถขอเพิ่มจํานวนเครื่องหมายระหวางที่ไดรบั อนุญาตได
โดยอางอิงจากหนังสือการอนุญาตใหออกเครื่องหมาย และ
กําหนดใหการขอยื่นคําขอเพิม่ จํานวนเครื่องหมายครัง้ ละ 1,000
บาท

