
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ การปรับปรุง (ราง) ระเบียบ กสทช. วาดวยการรับตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ โดยสํานักงาน กสทช.  

ระหวางวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีไดรับจากการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน 2565  

ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011  สํานักงาน กสทช.) 
 

(ราง) ระเบียบ กสทช. วาดวยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ โดยสํานักงาน กสทช. 
ประเด็นการรับฟงความคิดเห็น ความเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 

๑ .  ค ว าม เหม าะสมของร ะ เ บี ยบ  ฯ           
โดยภาพรวม 

ขอใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาระยะเวลาการบังคับใช ระเบียบ กสทช.ฯ ฉบับน้ี เปน ๖๐ 
วันหลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

นายปญญา วัฒนวังสกุล/บริษัท พานาโซนิค โซลูช่ันส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(แบบแสดงความคิดเห็นลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) 

อยากใหระยะเวลาการบังคับใช ระเบียบ กสทช.ฯ ฉบับน้ี เปน ๓๐ ๖๐ หรือ ๙๐ วันหลังจาก
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

นายอดุลย ดวงด/ีบริษัท บริษัท ออตัน บิสซิเนส จํากัด 
(แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕) 

๒. ความเหมาะสมของเอกสารท่ีตองยื่น 
(ขอ ๒๙ ของ (ราง) ระเบียบ ฯ) 

ขอ  ๒๙.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามหมวด ๑ ของระเบียบน้ี ซึ่งจะ
รวมถึงรหัสผูประกอบการ โดยกอนหนาน้ี SDoC ไมไดผูกกับรหัสผูประกอบ จึงเสนอใหยกเวน
เอกสารรหัสผูประกอบในการ 

นายธนิศร พ้ืนชมภู / บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 
(แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕) 

ควรยกเวนการกําหนดเลขผูประกอบการ ๔ หลักในหมวดของ “การยื่นแบบรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ” เพ่ือเปดโอกาสแกบุคคลท่ัวไป สามารถมีสิทธิในการดําเนินการขอยื่น      
แบบรับรองตนเอง ฯ ได 

นายปญญา วัฒนวังสกุล / บริษัท พานาโซนิค โซลูช่ันส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(แบบแสดงความคิดเห็นลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) 

๓. ความเหมาะสมของการแปลเอกสาร 
(ขอ ๓๐ ของ (ราง) ระเบียบ ฯ) 

- - 

๔. ความเหมาะสมของวิธีการและข้ันตอน
การดํ าเนินการยื่ นแบบรับรองตนเอง        
(ขอ ๓๑ ของ (ราง) ระเบียบ ฯ) 

๑. ขอ ๓๑.๑  จะตองดําเนินการสงเอกสารพรอมชําระคาธรรมเนียม หรือรอใหเจาหนาท่ี
พิจารณาเอกสารวาผานแลว จึงชําระคาธรรมเนียม 
๒. ขอ ๓๑.๕ “สํานักงานจะเก็บบันทึกขอมูลของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ียื่นแบบรับรอง
ตนเอง” ทางสํานักงาน กสทช. จะมีประกาศบน website หรือไม สําหรับ SDoC ท่ีผานแลว 

นางนุยา ปลองอิศวร / บริษัท อารซีเอ็น เซอรวิส จํากัด 
(แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕) 

จากประเด็นคําถามเก่ียวกับขอ ๓๑.๕ ขางตน มีความเห็นวา ถาเปน SDoC ถึงแมจะเปนแบบ/
รุนเดียวกัน ก็จะตองทําการยื่นแบบรับรองแตละบุคคลอยูแลว หากเกิดการลาชาในการ
ประกาศข้ึน website อาจจะสงผลกระทบตอการตรวจสอบของเจาหนาท่ีศุลกากร 

นายอดุลย ดวงดี / บริษัท บริษัท ออตัน บิสซิเนส จํากัด 
(แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕) 
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ การปรับปรุง (ราง) ระเบียบ กสทช. วาดวยการรับตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ โดยสํานักงาน กสทช.  

ระหวางวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 10 ตุลาคม 2565 
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ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011  สํานักงาน กสทช.) 
 

ประเด็นการรับฟงความคิดเห็น ความเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๔. ความเหมาะสมของวิธีการและข้ันตอน
การดํ าเนินการยื่ นแบบรับรองตนเอง        
(ขอ ๓๑ ของ (ราง) ระเบียบ ฯ) (ตอ) 

เพ่ือการอํานวยความสะดวกใน “การยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ” และลดความ
ผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการอํานวยความสะดวกและลดภาระงานในการตรวจ
เอกสารใหแกเจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
ขอให สํานักงาน กสทช. พิจารณาการยื่นแบบ/เอกสารในระบบ “NBTC Service Portal 
(NBTC Service)” 

นายปญญา วัฒนวังสกุล / บริษัท พานาโซนิค โซลูช่ันส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(แบบแสดงความคิดเห็นลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) 

๕. ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมใน 
การยื่นแบบรับรองตนเองตามขอ ๓๑            
คาถายเอกสาร และทําสําเนา (ขอ ๓๒ ของ 
(ราง) ระเบียบ ฯ) 

ในฐานะผูประกอบการเห็นดวยกับการเก็บคาธรรมเนียมในการยื่นแบบรับรองตนเอง แต
เพ่ือใหเกิดเปนแรงจูงใจให ผูประกอบการ ท้ังหลายไดปฏิบัติตามเพ่ือความสอดคลองตาม
มาตรฐานหรือขอกําหนดทางเทคนิคท่ี สํานักงาน กสทช. กําหนดข้ีน ซึ่งจะมีประสิทธิผลในการ
คุมครองผูบริโภค การกํากับดูแลอุปกรณวิทยุคมนาคม รวมถึงการปองกันการรบกวนทาง
ความถ่ีและคุมครองสิทธ์ิแกผูท่ีไดรับใบอนุญาตอยูกอนแลว 
แตดวยสถานการณทางเศรษฐกิจท่ี พ้ืนตัวยังไมดี ข้ึนมากนัก เ พ่ือบรรเทาภาระของ
ผูประกอบการท่ีมีอยูในปจจุบัน จึงขอความกรุณาจากสํานักงาน กสทช. พิจารณาปรับลด
คาธรรมเนียมในการยื่นแบบรับรองตนเองจากท่ีกําหนดไวใน “รางระเบียบ กสทช. วาดวยการ
รับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ พ.ศ. ... จาก 450 บาท ตอแบบ/รุน เปน 100 บาท ตอแบบ/รุน” 

นายปญญา วัฒนวังสกุล / บริษัท พานาโซนิค โซลูช่ันส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(แบบแสดงความคิดเห็นลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) 

๕. ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมใน 
การยื่นแบบรับรองตนเองตามขอ ๓๑            
คาถายเอกสาร และทําสําเนา (ขอ ๓๒ ของ 
(ราง) ระเบียบ ฯ) (ตอ) 

เห็นวาคาธรรมเนียม ๔๕๐ บาท มีความเหมาะสมดีแลว แตอยากเสนอใหปรับคาธรรมเนียม
เปน ๔๐๐ บาท หรือ ๕๐๐ บาท เน่ืองจากคาธรรมเนียม ๔๕๐ บาท พอรวมกับภาษีมูลคาเพ่ิม     
จะทําใหคาธรรมเนียมท้ังหมดมีสวนท่ีเปนหนวยสตางค ซึ่งจะทําใหเกิดความสับสนในการชําระ 

นายธนิศร พ้ืนชมภู / บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 
(แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕) 

หนา 2 จาก 3 
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ประเด็นการรับฟงความคิดเห็น ความเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๖. อ่ืน ๆ ในหมวด ๑ “คุณสมบัติผูยื่นขอ” ขอ ๖.๒ “เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย         

ในกรณีของนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ หรือมีสถานท่ีตั้งอยูในตางประเทศ
จะตองมีตัวแทนท่ีเปนบุคคล หรือนิติบุคคลไทยเปนผูยื่นขอ”  
ถาหากวานิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ ไมสามารถยื่นขอได หรือประโยคน้ีไมมีผล 
อยากใหตัดประโยคน้ีท้ิงไปเลย เพ่ือไมใหเกิดความสับสน 

นายธนิศร พ้ืนชมภู / บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 
(แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕) 

 
 

หนา 3 จาก 3 
 


