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บนัทึกสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ต่อ ประกาศ กสทช.  
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารยอมรบัรายงานผลการทดสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ของต่างประเทศ 

ระหว่าง 19 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554     
ประเดน็ท่ีรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

หน่วยงาน ความคิดเหน็ท่ีได้รบั มติหรอืผลการพิจารณาของ กสทช. 
พรอ้มทัง้เหตผุลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

ความเหมาะสม
ของคุณสมบตัขิอง
รายงานผลการ
ทดสอบ และ
หลกัเกณฑก์าร
ยอมรบัรายงานผล
การทดสอบ 

บรษิทั ทโีอท ี
จ ากดั 
(มหาชน) 

รายงานผลการทดสอบทีด่ าเนินการโดยสจุรติ 
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการเป็นมาตรฐานฯ ที่
ก าหนดเป็นสิง่ทีต่อ้งด าเนินการ 

ประกาศ กสทช. ฉบบันี้ ก าหนดใหร้ายงานผลการทดสอบทีไ่ดร้บัการยอมรบั ตอ้งเป็นรายงาน
ผลการทดสอบทีด่ าเนินการโดยสจุรติ ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการเป็นมาตรฐานฯ และตอ้งไม่ถูก
ปลอมแปลง หรอืถูกแกไ้ขใหผ้ดิแผกไปจากรายงานผลการทดสอบตน้ฉบบั ดงันัน้ 

เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและยนืยนัถงึความถูกตอ้งของรายงานผลการทดสอบว่าได้
ด าเนินการโดยสจุรติ ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และไม่ถูกปลอมแปลง หรอืถูกแกไ้ขใหผ้ดิแผก
ไปจากรายงานผลการทดสอบตน้ฉบบั จงึเหน็ควรใหเ้พิม่เตมิถอ้ยค าในขอ้ 9 และ ขอ้ 10 ของ 
ประกาศดงันี้  

 

ขอ้ 9 ผูป้ระกอบการตอ้งไม่ปลอมแปลง หรอืแกไ้ข เปลีย่นแปลง ลดทอน แต่งเตมิ 
เน้ือหาหรอืขอ้มลูใดๆ ในรายงานผลการตรวจสอบใหผ้ดิแผกจากรายงานผลการทดสอบ
ตน้ฉบบั  

ส านกังานอาจด าเนินการตดิต่อหรอืขอขอ้มลูจากหน่วยตรวจสอบของต่างประเทศ
หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง เพื่อยนืยนัว่ารายงานผลการทดสอบเป็นรายงานผลการ
ทดสอบทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นหมวด 1 ของประกาศนี้ 

ผูป้ระกอบการตอ้งมภีาระรบัผดิในกรณีทีส่ านกังานตรวจพบว่ารายงานผลการ
ทดสอบเป็นรายงานทีถู่กปลอมแปลง หรอืถูกแกไ้ข เปลีย่นแปลงลดทอน แต่งเตมิ เน้ือหาหรอื
ขอ้มลูในรายงานผลการทดสอบใหผ้ดิแผกไปจากรายงานผลการทดสอบตน้ฉบบั และอาจไดร้บั
โทษตามทีม่บีญัญตัไิวใ้นกฎหมายอื่นเพิม่เตมิ 

 

ขอ้ 10 ผูป้ระกอบการมหีน้าทีจ่ดัเตรยีมขอ้มลูค าชีแ้จงและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพจิารณายอมรบัรายงานผลการทดสอบในกรณีทีส่ านกังานรอ้งขอ ตามขอ้ 7 
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ส านกังานอาจด าเนินการตดิต่อหรอืขอขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง เพื่อ
ยนืยนัว่าเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณามไิดถู้กจดัท า แกไ้ข เปลีย่นแปลง เนื้อหาหรอื
ขอ้มลูของเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา ใหผ้ดิแผกไปจากขอ้เทจ็จรงิ 

ผูป้ระกอบการตอ้งมภีาระรบัผดิในกรณีทีส่ านกังานตรวจพบว่ามกีารจดัท า แกไ้ข 
เปลีย่นแปลง เนื้อหาหรอืขอ้มลูของเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา ใหผ้ดิแผกไปจาก
ขอ้เทจ็จรงิ และอาจไดร้บัโทษตามทีม่บีญัญตัไิวใ้นกฎหมายอื่นเพิม่เตมิ 
 

หน่วยตรวจสอบภายในประเทศ น่าจะไดร้บั
การยอมรบัดว้ย 

หลกัเกณฑก์ารยอมรบัรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากหน่วย
ตรวจสอบภายในประเทศ ไดก้ าหนดไวใ้น ประกาศ กทช. เรื่องหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข
การอนุญาตใหจ้ดัตัง้หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ทัง้นี้ ในปจัจุบนัมหีน่วย
ตรวจสอบภายในประเทศทีไ่ดร้บัการยอมรบัจาก กทช./กสทช. แลว้จ านวนทัง้หมด 2 

หน่วยงาน 
ควรมกีารแปลเอกสารเป็นภาษาไทยอย่าง
ถูกตอ้ง 

ก าหนดไวแ้ลว้ใน ขอ้ 7 (6) ของประกาศ 
 

ปรบัขอ้ 2(1) ใหอ้ยูแ่นวเดยีวกบั (2) (3) (4) และ 
(5) เพื่อความเป็นระเบยีบ และถกูตอ้งสมบรูณ์
ของ (ร่าง) ประกาศ ฉบบันี้ 

ปรบัแกย้่อหน้า ขอ้ 2 (1)  ใหอ้ยู่แนวเดยีวกบั (2) (3) (4) และ (5) แลว้ 
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ขอ้ 2 (5) แกไ้ข เป็นรายงานผลการทดสอบ ที่
ด าเนินการโดยสจุรติ ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ
และเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
หรอืทีค่ณะกรรมการก าหนดไว ้

การก าหนดใหร้ายงานผลการทดสอบเป็นรายงานทีด่ าเนินการโดยสจุรติ ถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการและสอดคลอ้งหรอืเทยีบไดต้ามมาตรฐานทางเทคนิคที ่กทช. หรอื กสทช. ก าหนดไวม้ี
ความเหมาะสมแลว้ เนื่องจากบางมาตรฐานก าหนดไวว้่า “หรอืมาตรฐานอื่นทีเ่ทยีบเท่า” หรอื 
“เทยีบไดไ้มต่ ่ากว่านี้” 

บรษิทั กสท. 
โทรคมนาคม 
จ ากดั 
(มหาชน) 

การก าหนดใหร้ายงานผลการทดสอบที่
ส านกังานใหก้ารยอมรบัเพื่อใชป้ระกอบการ
พจิารณารบัจดทะเบยีนหรอืรบัรองเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ตอ้งมลีกัษณะทีเ่ป็น
รายงานผลการทดสอบฉบบัเตม็ ตามขอ้ 2(3) 
นัน้ กสท. เหน็ว่าควรก าหนดขอบเขตหรอื
หวัขอ้ว่าตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นใดบา้ง 

ประกาศ กสทช. ฉบบันี้ ก าหนดใหร้ายงานผลการทดสอบทีส่ านกังานใหก้ารยอมรบัเพื่อใช้
ประกอบการพจิารณารบัจดทะเบยีนหรอืรบัรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตอ้งมลีกัษณะที่
เป็นรายงานผลการทดสอบฉบบัเตม็ทีไ่ม่ถูกปลอมแปลง หรอืถูกแกไ้ขใหผ้ดิแผกไปจาก
รายงานผลการทดสอบตน้ฉบบั ทัง้นี้ ขอบเขตหรอืขอ้มลูหวัขอ้การทดสอบทีจ่ าเป็นในรายงาน
ผลการทดสอบจะแตกต่างกนัตามประเภทของอุปกรณ์ โดยขอบเขตหรอืขอ้มลูหวัขอ้การ
ทดสอบทีจ่ าเป็นดงักล่าวไดถู้กก าหนดไวใ้นรายละเอยีดของมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์รายประเภทที ่กทช./กสทช. ประกาศก าหนดไว ้

บรษิทั เอ 
แอนด ์มารนี 
(ไทย) จ ากดั 

ความเหมาะสมของคุณสมบตัขิองรายงานผล
การทดสอบ ตอ้งเป็นไปตามหลกัสากล 

 (ตามร่างดงักล่าวมคีวามเหมาะสมแลว้) 

- 

ความเหมาะสม
ของคุณสมบตัขิอง
หน่วยตรวจสอบ
ต่างประเทศ 

บรษิทั ทโีอท ี
จ ากดั 
(มหาชน) 

ตอ้งสามารถรบัผดิชอบทางกฎหมายได ้ หน่วยตรวจสอบต่างประเทศทีม่คีุณสมบตัติามขอ้ 4 ของ ประกาศ กสทช. ฉบบันี้มสีถานะทาง
กฎหมาย (legally identifiable) ทีช่ดัเจน ดงันัน้จงึสามารถรบัผดิชอบตามกฎหมายได ้

ตอ้งมคีวามเป็นกลาง ไมม่ผีลประโยชน์ต่อ
ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง 

หน่วยตรวจสอบของต่างประเทศทีม่คีุณสมบตัติามขอ้ 4 ของ ประกาศ กสทช. ฉบบันี้มรีะบบ
คุณภาพในการรบัประกนัความเป็นกลางและความเชื่อถอืไดข้องรายงานผลการทดสอบ 
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เหน็สมควรตดัขอ้ 4(3) ออก เน่ืองจาก supplier 

ผลติเอง ทดสอบเองไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก  เช่น ไมโครโฟนไรส้าย RFID หรอืวทิยุ
บงัคบัสิง่ประดษิฐจ์ าลอง เป็นอุปกรณ์ทีอ่าจมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารรบกวน กทช./กสทช. จงึ
ไดก้ าหนดใหต้อ้งผ่านกระบวนการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน อย่างไรกต็าม การรบกวนที่
อาจเกดิขึน้จากอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่ในระดบัทีต่ ่าและยอมรบัได ้ท าใหอุ้ปกรณ์ประเภทดงักล่าว
ไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการทดสอบเฉพาะจากหน่วยตรวจสอบทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ระบบงานเท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อเป็นการเพิม่ทางเลอืก และเพิม่โอกาสในการลดค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ของผูป้ระกอบการ กสทช. จงึเหน็ควรเปิดใหร้ายงานผลการ
ทดสอบทีไ่ดร้บัการยอมรบัสามารถเป็นรายงานผลการทดสอบทีอ่อกโดยหน่วยตรวจสอบของ
ผูป้ระกอบการ (supplier testing laboratory) ได ้ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการดงักล่าวตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ระบบการบรหิารงานคุณภาพ (Quality Management System -  QMS) อนัจะเป็นการประกนัถงึความ
เป็นกลางและคุณภาพในการทดสอบไดใ้นระดบัทีเ่พยีงพอ 

เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและมคีวามชดัเจนใน
ประกาศฉบบันี้มากยิง่ขึน้ เหน็ควรเพิม่ค า
จ ากดัความของค าว่า หน่วยงานผูม้อี านาจ
ก ากบัดแูลของต่างประเทศ ซึง่อาจยกตวัอย่าง
หน่วยงานเหล่านัน้ประกอบดว้ย เพื่อใหม้ี
ขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ 1. ของ
ประกาศฉบบันี้ 

เพิม่เตมิค าจ ากดัความของ หน่วยงานผูม้อี านาจก ากบัดแูลของต่างประเทศ ไวใ้นขอ้ 1 ดงันี้ 
 

“หน่วยงานผูม้อี านาจก ากบัดแูลของต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานของต่างประเทศ ผู้
มอี านาจตามกฎหมาย ในการก ากบัดแูลกจิกรรมการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ภายในประเทศทีส่งักดันัน้ 

บรษิทั กสท. 
โทรคมนาคม 
จ ากดั 

รายงานผลการทดสอบทีส่ านกังานใหก้าร
ยอมรบัเพื่อใชป้ระกอบการยื่นขอจดทะเบยีน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก 

ปรบัแกถ้อ้ยค า ขอ้ 4 (4) เป็น 
 

(4) เป็นหน่วยตรวจสอบทีไ่ดร้บัขึน้ทะเบยีน (listed testing laboratory) กบัหน่วยงานผูม้อี านาจก ากบั
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บนัทึกสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ต่อ ประกาศ กสทช.  
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารยอมรบัรายงานผลการทดสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ของต่างประเทศ 

ระหว่าง 19 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554     
ประเดน็ท่ีรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

หน่วยงาน ความคิดเหน็ท่ีได้รบั มติหรอืผลการพิจารณาของ กสทช. 
พรอ้มทัง้เหตผุลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

(มหาชน) (Class A equipment)  ตามประกาศ
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เรื่อง การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ตอ้งออกโดย
หน่วยตรวจสอบของต่างประเทศทีม่คีุณสมบตัิ
เป็นหน่วยตรวจสอบทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน 
(listed testing laboratory) กบัหน่วยงานผูม้อี านาจ
ก ากบัดแูลของต่างประเทศ ตามขอ้ 4 (4) นัน้ 
กสท. เหน็ว่า (ร่าง) ประกาศนี้ ควรก าหนดให้
ชดัเจนว่าจะมกีารยอมรบัหน่วยตรวจสอบที่
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงานผูม้อี านาจ
ก ากบัดแูลของประเทศใดบา้ง เนื่องจาก
มาตรฐานการอนุญาตหน่วยตรวจสอบของ
หน่วยงานก ากบัดแูลในแต่ละประเทศมคีวาม
แตกต่างกนั 

ดแูลของต่างประเทศทีค่ณะกรรมการใหก้ารยอมรบัเป็นรายกรณี 
 
 

บรษิทั เอ 
แอนด ์มารนี 
(ไทย) จ ากดั 

คุณสมบตัขิองหน่วยตรวจสอบของ
ต่างประเทศ ตอ้งเป็นทีย่อมรบัและมมีาตรฐาน
รบัรอง 

(ตามร่างดงักล่าวมคีวามเหมาะสมแลว้) 

- 
 

ความเหมาะสม
ของเอกสารที่

บรษิทั ทโีอท ี
จ ากดั 

ควรมกีารอธบิาย หรอืแปลเอกสาร ขอ้ก าหนด
มาตรฐานอย่างชดัเจนและถูกตอ้ง 

- 
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บนัทึกสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ต่อ ประกาศ กสทช.  
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารยอมรบัรายงานผลการทดสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ของต่างประเทศ 

ระหว่าง 19 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554     
ประเดน็ท่ีรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

หน่วยงาน ความคิดเหน็ท่ีได้รบั มติหรอืผลการพิจารณาของ กสทช. 
พรอ้มทัง้เหตผุลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

จ าเป็นในการใช้
ประกอบการ
พจิารณายอมรบั
รายงานผลการ
ทดสอบ 

(มหาชน) เอกสารประกอบการพจิารณายอมรบัรายงาน
ผลการทดสอบ ตามขอ้ 7 ขอใหส้ง่เอกสาร
เพยีงครัง้เดยีวในการน าอุปกรณ์เขา้ครัง้แรก
เท่านัน้ 

ในการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์โดยส านกังาน กสทช. 
ก่อนการขอรบัใบอนุญาตใหน้ าเขา้เพื่อใชห้รอืจ าหน่ายในประเทศไทย หากอุปกรณ์ตราอกัษร
และแบบ/รุ่นนัน้ๆ ยงัไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหรอืรบัรองจากส านกังานฯ อุปกรณ์ดงักล่าว
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งผ่านการตรวจสอบรบัรองมาตรฐานจากส านกังาน กสทช. แต่หากอุปกรณ์ตรา
อกัษรและแบบ/รุ่นใด ไดผ้่านการตรวจสอบรบัรองจากส านกังาน กสทช. แลว้จะไม่จ าเป็นตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานซ ้าอกี 

เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งของการใชต้ าใน
เอกสารประกาศทัง้ฉบบั เหน็ควรเพิม่ :2005 

ในขอ้ 7(1) เป็น .........มาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005....... 

ปรบัแกข้อ้ความในขอ้ 7 (1) เป็น  
 

(1) ส าเนาใบรบัรองระบบงาน (Accreditation Certificate) ของหน่วยตรวจสอบทีอ่อกใหโ้ดยหน่วย
รบัรองระบบงาน ว่ามคีวามสามารถเป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 หรอื
มาตรฐานทีเ่ทยีบไดไ้ม่ต ่ากว่านี้ ในขอบขา่ยการใหบ้รกิารทดสอบทีย่ื่นขอแจง้จดทะเบยีนหรอื
ขอรบัการรบัรอง 

ปรบัขอ้ 7(5) ใหอ้ยูใ่นแนวเดยีวกบั (1) (2) (3) 

และ (4) เพื่อความเป็นระเบยีบ และ ถูกตอ้ง
สมบรูณ์ ของ (ร่าง) ประกาศฉบบันี้ 

ปรบัแกย้่อหน้า ขอ้ 7 (5) ใหอ้ยูแ่นวเดยีวกบั (1) (2) (3) และ (4) แลว้ 

บรษิทั กสท. 
โทรคมนาคม 
จ ากดั 
(มหาชน) 

ในการพจิารณายอมรบัรายงานผลการทดสอบ
เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณารบัจดทะเบยีน
หรอืรบัรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
ส านกังานสามารถขอขอ้มลู ค าชีแ้จงหรอื
เอกสารหลกัฐานอื่นใด จากผูป้ระกอบการที่

ประกาศ กสทช. ฉบบันี้ ก าหนดใหม้กีารแปลเอกสารเป็นภาษาไทยเฉพาะในกรณีทีจ่ าเป็น 
เท่านัน้ มไิดก้ าหนดใหต้อ้งจดัสง่เอกสารฉบบัแปลทุกครัง้เป็นการทัว่ไปแต่อย่างใด เนื่องจาก
สามารถยอมรบัรายงานผลการทดสอบเป็นภาษาองักฤษได ้
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บนัทึกสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ต่อ ประกาศ กสทช.  
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารยอมรบัรายงานผลการทดสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ของต่างประเทศ 

ระหว่าง 19 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554     
ประเดน็ท่ีรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

หน่วยงาน ความคิดเหน็ท่ีได้รบั มติหรอืผลการพิจารณาของ กสทช. 
พรอ้มทัง้เหตผุลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

ยื่นขอแจง้จดทะเบยีนหรอืขอรบัการรบัรอง
เครื่องโทรคมนาคมได ้โดยรวมถงึ กรณีที่
จ าเป็น ส านกังาน หรอื คณะกรรมการ
สามารถขอใหผู้ป้ระกอบการจดัท าค าแปล
เอกสารภาษาไทยทีม่กีารรบัรองความถูกตอ้ง
มาใหภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดได ้ตามขอ้ 7 

(6) นัน้ กสท เหน็ว่าเป็นการสรา้งภาระใหก้บั
ผูป้ระกอบการเกนิสมควร อกีทัง้ภาษาองักฤษ
กเ็ป็นภาษาสากลเป็นทีย่อมรบัโดบทัว่ไป 

บรษิทั เกรท 
คอรเนอรอ์นิ
เวน้ท ์เทค 
จ ากดั 

เขือ่ว่ามปีญัหาแน่นอน เพราะผลติภณัฑ ์บาง 

รุ่นเป็นการจ าหน่ายโดยตวัแทน หรอืผู้
จ าหน่ายสนิคา้หลายผลติภณัฑ ์ซึง่ไม่ไช่
ผูผ้ลติโดยตรง ดงันัน้เอกสารรบัรองดา้น QMS 

อาจจะหาไดย้าก ทางออกคอื กสทช. ตอ้งมี
หน่วยงานทดสอบ และรบัรองผลการทดสอบ
เอง 

กสทช. มนีโยบายทีจ่ะปรบัปรุงและขยายขอบขา่ยขดีความสามารถของหน่วยตรวจสอบ
ภายในประเทศใหส้ามารถใหบ้รกิารทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ไดต้ามมาตรฐาน
ทางเทคนิคทีก่ าหนด 

บรษิทั เอ 
แอนด ์มารนี 
(ไทย) จ ากดั 

เป็นไปตามหลกัสากลทัว่ไป 

 (ตามร่างดงักล่าวมคีวามเหมาะสมแลว้) 

- 

ความเหมาะสม
ของสทิธแิละ

บรษิทั เอ 
แอนด ์มารนี 

เป็นในรปูแบบของ บรษิทั มทีีอ่ยู่ มตีวัตน
ชดัเจน และมหีนงัสอืรบัรองจากโรงงานผูผ้ลติ 

- 
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บนัทึกสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ต่อ ประกาศ กสทช.  
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารยอมรบัรายงานผลการทดสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ของต่างประเทศ 

ระหว่าง 19 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554     
ประเดน็ท่ีรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

หน่วยงาน ความคิดเหน็ท่ีได้รบั มติหรอืผลการพิจารณาของ กสทช. 
พรอ้มทัง้เหตผุลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

หน้าทีข่อง
ผูป้ระกอบการที่
ยื่นขอจดทะเบยีน
หรอืรบัรองเครื่อง
โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ 

(ไทย) จ ากดั  (ตามร่างดงักล่าวมคีวามเหมาะสมแลว้) 

ความเหมาะสม
ของหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูล 

บรษิทั กสท. 
โทรคมนาคม 
จ ากดั 
(มหาชน) 

การก าหนดใหผู้ป้ระกอบการมสีทิธอิุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการเพื่อใหท้บทวนผลการพจิารณา
ของส านกังาน กรณีส านกังานพจิารณาไมใ่ห้
การยอมรบัหรอืระงบัการยอมรบัรายงานผล
การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ของต่างประเทศ ตามขอ้ 15 นัน้ กสท 
เหน็ควรก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาค า
อุทธรณ์ดงักล่าวดว้ย 

ประกาศฉบบันี้ ขอ้ 15 ก าหนดใหก้ารอุทธรณ์ตอ้งปฎบิตัติาม พ.ร.บ. วธิปีฎบิตัริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึง่มาตรา 45 ของ พ.ร.บ. ดงักล่าว ไดก้ าหนดกระบวนการและกรอบ
ระยะเวลาในการพจิารณาค าอุทธรณ์ไวแ้ลว้  
 

บรษิทั เอ 
แอนด ์มารนี 
(ไทย) จ ากดั 

เป็นไปตามหลกัสากลทัว่ไป 

 (ตามร่างดงักล่าวมคีวามเหมาะสมแลว้) 

- 
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บนัทึกสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ต่อ ประกาศ กสทช.  
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารยอมรบัรายงานผลการทดสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ของต่างประเทศ 

ระหว่าง 19 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554     
ประเดน็ท่ีรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

หน่วยงาน ความคิดเหน็ท่ีได้รบั มติหรอืผลการพิจารณาของ กสทช. 
พรอ้มทัง้เหตผุลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

ความเหมาะสม
ของบญัชรีายชื่อ
หน่วยตรวจสอบ 

บรษิทั ทโีอท ี
จ ากดั 
(มหาชน) 

หากส านกังานพจิารณาด าเนินการระงบัการ
ยอมรบัรายงานผลการทดสอบฯ ตามขอ้ 12 

และการถอดถอนรายชื่อออกจากบญัชรีายชื่อ
หน่วยตรวจสอบตามขอ้ 13 เหน็ควรมกีาร
ประกาศใหท้ราบทัว่กนัผ่าน Web Site ของ
ส านกังานดว้ย 

ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขอ้ 11 ของประกาศ 

หากมกีารด าเนินการตามขอ้ 12 ในการระงบ้
หรอืยอมรบัรายงานฯ หรอืขอ้ 13 ในการถอด
ถอนรายชื่อออกจากบญัชรีายชือ่หน่วย
ตรวจสอบแลว้ อาจจะสง่ผลกระทบต่อไปยงั
ขอ้ 11 ในเรื่องของขอ้มลูต่างๆ ในระบบ
ฐานขอ้มลู โดยขอ้มลูอาจจะไม่เป็นปจัจบุนั/

ลา้สมยั (out of date) จงึเหน็ควรเพิม่เน่ือหา
ขอ้ความในขอ้ 11 ใหเ้ป็นไปในลกัษณะทีม่กีาร
จดัเกบ็ จดัท าบญัชรีายชื่อแลว้ ยงัตอ้งมกีาร
ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั ทนัสมยั (update) 

อยู่เสมออกีดว้ย 

เพิม่เตมิขอ้ความในขอ้ 11 เป็นดงันี้ 
 

ขอ้ 11 ส านกังานจะจดัเกบ็ขอ้มลูการยอมรบัรายงานผลการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบของ
ต่างประเทศไวเ้ป็นหลกัฐาน รวมทัง้จะจดัท าบญัชรีายชื่อหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ของต่างประเทศทีส่ านกังานใหก้ารยอมรบัรายงานผลการทดสอบ พรอ้มทัง้
ปรบัปรุงขอ้มลูในบญัชรีายชื่อใหเ้ป็นปจัจุบนั และประกาศใหท้ราบทัว่กนัผ่านทาง web site ของ
ส านกังาน 

ประเดน็เพิม่เตมิ
อื่นๆ 

บรษิทั ควิ-

ฟร ี(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

เหน็ว่า (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดงักล่าว ไม่
ควรก าหนดหรอืใหม้ผีลยอ้นหลงัทางกฎหมาย
ต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของ
ต่างประเทศทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบรบัรอง

ประกาศ กสทช. ฉบบันี้ มไิดก้ าหนดใหม้ผีลยอ้นหลงัทางกฎหมายต่อเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ของต่างประเทศทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานอยู่เดมิ 
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บนัทึกสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ต่อ ประกาศ กสทช.  
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารยอมรบัรายงานผลการทดสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์ของต่างประเทศ 

ระหว่าง 19 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554     
ประเดน็ท่ีรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

หน่วยงาน ความคิดเหน็ท่ีได้รบั มติหรอืผลการพิจารณาของ กสทช. 
พรอ้มทัง้เหตผุลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

มาตรฐาน รบัจดทะเบยีนและการรบัรองเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์จาก กทช. เดมิ เป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

บรษิทั เกรท 
คอรเนอรอ์นิ
เวน้ท ์เทค 
จ ากดั 

บ่อยครัง้ที ่บรษิทัฯ ไดข้อรายงานการทดสอบ 
และเอกสารจากทางผูผ้ลติ แต่ไม่เป็นทีถู่กตอ้ง 
ในรายละเอยีดที ่กสทช. ก าหนด ท าใหย้าก 
และ บางครัง้ไม่สามารถหาผลการทดสอบจาก
ต่างประเทศมาประกอบได ้จงึตอ้งการให ้
กสทช. มหีอ้งทดสอบ และออกใบรบัรองทุก
รายงานที ่กสทช. ตอ้งการโดยเฉพาะ GSM 

module test และ SAR test บรษิทัฯ ยนิดนี า
อุปกรณ์ไปทดสอบเพื่อความถูกตอ้ง 

กสทช. มนีโยบายทีจ่ะปรบัปรุงและขยายขอบขา่ยขดีความสามารถของหน่วยตรวจสอบ
ภายในประเทศใหส้ามารถใหบ้รกิารทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ไดต้ามมาตรฐาน
ทางเทคนิคทีก่ าหนด 

บรษิทั เอ 
แอนด ์มารนี 
(ไทย) จ ากดั 

ระยะเวลาในการด าเนินการยื่นเอกสารและ
ขัน้ตอนต่างๆ ควรใหก้ระชบั เพือ่ความ
รวดเรว็และสะดวก ในแง่ของเชงิธุรกจิ 

ประกาศ กทช. เรื่อง การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
และประกาศ กทช. เรื่อง ระเบยีบส าหรบัการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์โดยส านกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิไดร้ะบุ
รายละเอยีดของกรอบระยะเวลาและขัน้ตอนต่างๆ ดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ 
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