
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 ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

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

ขอใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาระยะเวลาการบังคับใช 
ระเบียบ กสทช.ฯ ฉบับน้ี เปน ๖๐ วันหลังจากการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

นายปญญา วัฒนวังสกุล/บริษัท พานาโซนิค 
โซลูช่ันส (ประเทศไทย) จํากัด 
( แบบแสดงความคิ ด เห็ นล ง วัน ท่ี  ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๕) 

ปรับปรุงตามขอเสนอโดยปรับปรุงขอ ๒ 
“ระเบียบน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบ
วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป” เน่ืองจากสํานักงาน กสทช. จะแจง
ผูประกอบการใหทราบและผูประกอบมีเวลา
ในการปรับตัว ๓๐ วัน  

อยากใหระยะเวลาการบังคับใช ระเบียบ กสทช.ฯ ฉบับ
น้ี เปน ๓๐ ๖๐ หรือ ๙๐ วันหลังจากการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

นายอดุลย ดวงดี/บริษัท บริษัท ออตัน บิส
ซิเนส จํากัด 
(แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๕) 

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

ขอ  ๒๙.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามหมวด ๑ ของระเบียบน้ี ซึ่งจะรวมถึงรหัส
ผูประกอบการ โดยกอนหนาน้ี SDoC ไมไดผูกกับรหัส
ผู ป ระกอบการ  จึ ง เ สนอให ยก เ ว น เ อกสารรหั ส
ผูประกอบการ 

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

ปรับปรุงตามขอเสนอโดยเพ่ิมถอยคํา “ยกเวน
รหัสประจําตัวของผูประกอบการ” ในขอ 
๒๙.๒ เ พ่ือเปดโอกาสแกบุคคลท่ัวไป ให
สามารถยื่นแบบรับรองตนเอง ฯ ได และ
สํานักงาน กสทช. สามารถตรวจติดตามจาก
ฐานขอมูลได ควรยกเวนการกําหนดเลขผูประกอบการ ๔ หลักใน

ห ม ว ด ข อ ง  “ ก า ร ยื่ น แ บ บ รั บ ร อ ง ต น เ อ ง ข อ ง
ผูประกอบการ” เพ่ือเปดโอกาสแกบุคคลท่ัวไป สามารถ
มีสิทธิในการดําเนินการขอยื่นแบบรับรองตนเอง ฯ ได 

นายปญญา วัฒนวังสกุล / บริษัท พานาโซ
นิค โซลูช่ันส (ประเทศไทย) จํากัด 
( แบบแสดงความคิ ด เห็ นล ง วัน ท่ี  ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๕) 

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

- -  

หนา 1 จาก 4 
 



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.) 
 

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

๑. ขอ ๓๑.๑  จะตองดําเนินการสงเอกสารพรอมชําระ
คาธรรมเนียม หรือรอใหเจาหนาท่ีพิจารณาเอกสารวา
ผานแลว จึงชําระคาธรรมเนียม 

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

คงเดิม / สํานักงาน กสทช. จะรับเอกสาร
พรอมชําระคาธรรมเนียม 

๒. ขอ ๓๑.๕ “สํานักงานจะเก็บบันทึกขอมูลของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณท่ียื่นแบบรับรองตนเอง” ทาง
สํานักงาน กสทช. จะมีประกาศบน website หรือไม 
สําหรับ SDoC ท่ีผานแลว 

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

คงเดิม / การยื่นแบบรับรองตนเองเปนการยื่น
แบบเฉพาะราย จึงไมมีการเผยแพรขอมูลของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ท่ียื่นแบบ
รับรองตนเองท่ีผานแลวบน Website ของ
สํานักงาน กสทช. 

จากประเด็นคําถามเ ก่ียวกับขอ ๓๑.๕ ขางตน มี
ความเห็นวา ถาเปน SDoC ถึงแมจะเปนแบบ/รุน
เดียวกัน ก็จะตองทําการยื่นแบบรับรองแตละบุคคลอยู
แลว หากเกิดการลาชาในการประกาศข้ึน website 
อาจจะสงผลกระทบตอการตรวจสอบของเจาหนาท่ี
ศุลกากร 

นายอดุลย ดวงดี / บริษัท บริษัท ออตัน บิส
ซิเนส จํากัด 
(แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๕) 

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

เพ่ือการอํานวยความสะดวกใน “การยื่นแบบรับรอง
ตนเองของผูประกอบการ” และลดความผิดพลาดในการ
จัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการอํานวยความสะดวกและลด
ภาระงาน ในการตรวจ เอกสาร ให แก เ จ าหน า ท่ี
ผูปฏิบัติงาน 
ขอให สํานักงาน กสทช. พิจารณาการยื่นแบบ/เอกสาร
ในระบบ “NBTC Service Portal (NBTC Service)” 

นายปญญา วัฒนวังสกุล / บริษัท พานาโซ
นิค โซลูช่ันส (ประเทศไทย) จํากัด 
( แบบแสดงความคิ ด เห็ นล ง วัน ท่ี  ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๕) 

คงเดิม / สํานักงาน กสทช. อยูในระหวางการ
จัดทําระบบ “NBTC Service Portal” 

หนา 2 จาก 4 
 



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.) 
 

ประเด็นการรับฟงความคิดเห็น ความเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
๕. ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมใน 
การยื่นแบบรับรองตนเองตามขอ ๓๑            
คาถายเอกสาร และทําสําเนา (ขอ ๓๒ ของ 
(ราง) ระเบียบ ฯ) 
 
 

 

ในฐานะผูประกอบการเห็นดวยกับการเก็บคาธรรมเนียม
ในการยื่นแบบรับรองตนเอง แตเพ่ือใหเกิดเปนแรงจูงใจ
ให ผูประกอบการ ท้ังหลายไดปฏิบัติตามเพ่ือความ
สอดคลองตามมาตรฐานหรือขอกําหนดทางเทคนิคท่ี 
สํานักงาน กสทช. กําหนดข้ีน ซึ่งจะมีประสิทธิผลในการ
คุมครองผูบริโภค การกํากับดูแลอุปกรณวิทยุคมนาคม 
รวมถึงการปองกันการรบกวนทางความถ่ีและคุมครอง
สิทธ์ิแกผูท่ีไดรับใบอนุญาตอยูกอนแลว 
แตดวยสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีฟนตัวยังไมดีข้ึนมาก
นัก เพ่ือบรรเทาภาระของผูประกอบการท่ีมีอยู ใน
ปจจุ บัน จึ งขอความกรุณาจากสํานักงาน กสทช. 
พิจารณาปรับลดคาธรรมเนียมในการยื่นแบบรับรอง
ตนเองจากท่ีกําหนดไวใน “รางระเบียบ กสทช. วาดวย
การรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ... จาก 
450 บาท ตอแบบ/รุน เปน 100 บาท ตอแบบ/รุน” 

นายปญญา วัฒนวังสกุล / บริษัท พานาโซ
นิค โซลูช่ันส (ประเทศไทย) จํากัด 
( แบบแสดงความคิ ด เห็ นล ง วัน ท่ี  ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๕) 

คงเดิม / สํานักงาน กสทช. ประเมินอัตรา
คาธรรมเนียม โดยคํานึงถึงหลักตนทุน ซึ่ง
ประกอบดวย ตนทุนดานกําลังคน การพัฒนา
ระบบและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
และการจัด ทํา เอกสาร ซึ่ ง ถือ เปน อัตรา
คาธรรมเนียมข้ันต่ําท่ีเหมาะสม 

เห็นวาคาธรรมเนียม ๔๕๐ บาท มีความเหมาะสมดีแลว 
แตอยากเสนอใหปรับคาธรรมเนียมเปน ๔๐๐ บาท หรือ 
๕๐๐ บาท เน่ืองจากคาธรรมเนียม ๔๕๐ บาท พอรวม
กับภาษีมูลคาเพ่ิม จะทําใหคาธรรมเนียมท้ังหมดมีสวนท่ี

นายธนิศร พ้ืนชมภู / บริษัท คิวแมน คอน
ซัลติ้ง 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 
(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีไดรับจากการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน 2565  

ณ อาคารหอประชุมสายลม 5011  สํานักงาน กสทช.) 
 

ประเด็นการรับฟงความคิดเห็น ความเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
เปนหนวยสตางค ซึ่งจะทําใหเกิดความสับสนในการ
ชําระ 

เจตนารมณของ SDoC คือใหยื่นเพ่ือรับรองตนเองโดย
เปนสิทธิของแตละบุคคล และการคัดสําเนาควรให
เฉพาะผูท่ียื่นแลวทําสูญหาย 

นายชุติเดช บุญโกสุมภ / วิศวกรอาวุโส
เช่ียวชาญพิเศษ สํานักงาน กสทช. 
(แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๕) 

ปรับปรุงตามขอเสนอโดยเพ่ิมถอยคํา “การ
ถายเอกสารและทําสําเนาแบบรับรองตนเอง
ใหกระทําไดเฉพาะแบบรับรองตนเองของ   ผู
ขอถายเอกสารและทําสําเนาแบบรับรอง
ตนเองเทาน้ัน” ในขอ ๓๒ 

๖. อ่ืน ๆ ในหมวด ๑ “คุณสมบัติผูยื่นขอ” ขอ ๖.๒ “เปนนิติ
บุคคลซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย         ในกรณีของ
นิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ หรือมี
สถานท่ีตั้งอยูในตางประเทศจะตองมีตัวแทนท่ีเปนบุคคล 
หรือนิติบุคคลไทยเปนผูยื่นขอ”  
ถาหากวานิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ ไม
สามารถยื่นขอได หรือประโยคน้ีไมมีผล อยากใหตัด
ประโยคน้ีท้ิงไปเลย เพ่ือไมใหเกิดความสับสน 

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

คงเดิม / ขอความดังกลาวเปนการขยายความ
ขอ ๖.๒ ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
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