
Gabay Pampubliko: Permiso para sa Pansarilining-pagkakaloob ng Standard na Inspeksyon at 

Marka ng Sertipikasyon. 

Ahensiya ng serbisyo: Kawanihan sa Pag-apruba sa mga Pamantayang Pang-inhinyero sa 

Pagsasahimpapawid, Ahensiyang Kaakibat na Di-Pangkagawaran 

 

Panuntunan, Pamamaraan, at Kondisyon (kung mayroon man) sa Pagsusumite ng 

Aplikasyon at Pagpapahintulot 

Konsiderasyon 

Patakaran at Makatwirang Paliwanag 

 

 

Sa pagtukoy sa Abiso ng Pambansang Komisyon sa Telekomunikasyon patungkol sa 

Pamantayang Inspeksyon at Sertipikasyon ng mga Kagamitan at Aparato sa Telekomunikasyon, 

sa ilalim ng Sugnay 29, inirerekomenda nito na ang supplier ay maaaring mag-isyu ng standard 

na inspeksyon at marka ng sertipikasyon ng may pahintulot ng Komisyon. Bilang pagtukoy sa 

Pagpupulong ng Pambasang Komisyon sa Telekomunikasyon Bilang 31/2008 nong ika-28 ng 

Agosto, Taong 2008, inaprubahan ng Pulong ang tuntunin, pamamaraan at kundisyon ng 

pahintulot sa pagpapalabas ng karaniwang pamantayan sa pagsisiyasat at sertipikasyon, at 

naaprubahan ng Punong Kalihim ng NBTC upang magkaroon ng kapangyarihan upang isaalang-

alang ang pagpapahintulot sa supplier para sa pagpapalabas ng seleksyon ng standard na 

inspeksyon at marka ng sertipikasyon. Sa kaganapan ng kumpletong katibayan ng dokumentaryo 

at pagsunod sa naturang tuntunin, pamamaraan at kundisyon, ang Abiso ng Tanggapan ng 

Pambansang Komisyon sa Telekomunikasyon sa Pagsuporta sa Panuntunan, Pamamaraan at 

Kundisyon ng Pahintulot sa Pag-iisa ng Pamantayan ng Pagsisiyasat at Pagpapatunay, at ang 

Abiso ng Royal Thai Government Gazette noong ika-30 ng Oktubre, Taong 2008. 

According to request for permission on self-issuance of standard inspection and certification, the 

applicant shall be the supplier (meaning the manufacturer, seller or importer) with accountability 

on telecommunication equipment and devices being submitted to requeste for mark issuance. 

Condition of the Application Submission  

1. Qualification of the Applicant 

 1.1 Being the juristic person which is established in accordance with Thai law. 



 1.2 Being the supplier with accountability in accordance with law on telecommunication 

equipment and devices of which their standard has already been inspected and certified, under 

intention of self-issuance of standard inspection and certification mark.. The supplier shall have 

any of the following qualifications.  

- Being the owner of product (manufacturer). 

- Being the owner of trademark or brand name. 

- Being branch company in Thailand. 

- Being the licensee of the right to manufacture, trade or sell from the manufacturer in foreign 

country (authorized dealer). 

 1.3 Acquiring Supplier Code Isyud by Office of the NBTC. 

 1.4 Properly acquiring License in accorance with Radio Communications Law.  

2. Permission condition shall be in accordance with the Notification of the Office of the National 

Telecommunications Commission on Supporting Rule, Procedure and Condition of Permission 

on Self-Issuance of Standard Inspection and Certification Mark.  

 

Ayon sa kahilingan para sa pagpahintulot sa pagpapalabas ng karaniwang pagsusuri at 

sertipikasyon, ang aplikante ay dapat na supplier (ibig sabihin ay tagagawa, nagbebenta o mang-

aangkat) na may pananagutan sa mga kagamitan at apartong pangtelekomunikasyon na isinumite 

upang humiling ng pagpapalabas ng marka. 

Kondisyon ng Pagsusumite ng Application 

1. Kwalipikasyon ng Aplikante 

 1.1 Pagiging “juristic person” na itinakda sa ilalim ng batas ng Thailand. 

 1.2 Ang pagiging supplier na may pananagutan alinsunod sa batas sa mga kagamitan at 

aparatong pangtelekomunikasyon na kung saan ang kanilang pamantayan ay na-inspeksyon at 

sertipikado, sa ilalim ng layunin ng pagpapalabas ng sarili ng pamantayan na inspeksyon at 

marka ng sertipikasyon. Ang supplier ay dapat magkaroon ng alinman sa mga sumusunod na 

kwalipikasyon. 

- Ang pagiging may-ari ng produkto (tagagawa). 

- Ang pagiging may-ari ng trademark o pangalan ng tatak. 

- Ang pagiging sangay kumpanya sa Thailand 



- Ang pagiging lisensyado ng karapatan sa paggawa, kalakalan o ibenta mula sa gumagawa sa 

ibang bansa (awtorisadong dealer). 

 1.3 Pagkuha ng Code ng Supplier na inisyu sa pamamagitan ng Tanggapan ng NBTC. 

 1.4 Maayos na pagkuha ng Lisensya na may kaugnayan sa Batas sa Komunikasyon sa Radyo. 

2. Ang kundisyon ng pahintulot ay dapat alinsunod sa Abiso ng Tanggapan ng Pambansang 

Komisyon sa Telekomunikasyon sa Pagsuporta sa Panuntunan, Pamamaraan at Kondisyon ng 

Pahintulot sa Pansariling-Pagkakaloob ng standard na inspeksyon at marka ng sertipikasyon 

 

Pamamaraan ng Pagsusumite ng Application 

1. Ang Aplikante ay dapat magsumite ng sulat ng layunin na may lagda ng awtorisadong tao 

na nag-uugnay sa nasabing juristic person, kalakip ang mga dokumentaryong katibayan o 

mahahalagang impormasyon na kinakailangan para sa pagkonsidera ng suporta, sa 

Tanggapan ng NBTC. 

2. Ang aplikante ay maaring mag apply ng personal o gamit ang koreo. 

3. Lugar ng pagpapadalhan ng dokumento: Tanggapan ng NBTC, No. 87, Phahon Yothin 

Alley 8 (Sai Lom) Road, Samsen Nai Sub-distrito, Phaya Thai District, Bangkok 10400, 

mula Lunes hanggang Biyernes (maliban sa mga pampublikong bakasyon na tinukoy ng 

Tanggapan ng NBTC) mula 08:30 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali at 13.00 ng 

hapon hanggang 16.30 ng hapon. 

 

Puna 

1. Sa kaso na ang aplikante ay personal na magsumite ng aplikasyon 

1.1 Sa kaso na ang aplikasyon at dokumentaryong katibayan ay wasto at kumpletong isinumite, 

ang karampatang awtoridad ay nararapat tanggapin ang nasabing aplikasyon at dokumentong 

katibayan para sa pagpapatupad alinsunod sa hakbang at tagal ng serbisyo na inatas sa Gabay. 

1.2 Sa kaso na ang aplikasyon at dokumentaryong katibayan ay hindi wasto o hindi kumpleto na 

naisumite, ang karampatang awtoridad ay dapat magtala ng impormasyon at listahan ng mga 

dokumento o katibayan na nangangailangan ng karagdagang pagsusumite, at magtakda ng 

deadline na nangangailangan ng pagsusumite ng mga karagdagang dokumento. Ang 

karampatang awtoridad at ang aplikante ay dapat parehas maglagda o magcountersign sa 

naturang rekord bilang katibayan. 



2. Sa kaso na ang aplikante ay nagpadala ng aplikasyon at dokumentaryong katibayan sa 

pamamagitan ng koreo, ang Tanggapan ng NBTC ay dapat agarang berikipikahin ang 

pagkakumpleto ng aplikasyon at kaugnay na dokumentaryong katibayan. Kung ang mga 

nasabing dokumento ay hindi tama o hindi kumpleto, ang karampatang awtoridad ay dapat 

magtala ng impormasyon at listahan ng mga dokumento o katibayan na nangangailangan ng 

karagdagang pagsusumite, at magtakda ng deadline na nangangailangan ng pagsusumite ng mga 

karagdagang dokumento para sa pagkilala sa aplikante sa loob ng nasabing mga araw na may 

trabaho. Maliban kung may kaganapan na kung saan natanggap ang mga dokumento pagkatapos 

ng 15:00 ng hapon, ang abiso ay dapat gawin sa loob ng kasunod na araw na may trabaho. 

3. Kung ang aplikante ay nabigo upang baguhin o magsumite ng mga karagdagang dokumento sa 

loob ng deadline, ang karampatang awtoridad ay dapat mag-isyu ng sulat para sa pagbabalik ng 

naturang aplikasyon at dokumentaryong katibayan sa aplikanteng naaayon. 

4. Ang karampatang awtoridad ay hindi dapat ikonsidera ang aplikasyon at hindi ibilang ang 

pahanong itinagal hangga’t hindi makumpleto ng aplikante ang rebisyon sa aplikasyon o 

kumpletong pagsusumite ng mga karagdagang dokumento alinsunod sa rekord ng kamalian 

(Record of Fault) 

5. Ang pagbilang sa itatagal ng operasyon sa ilalim ng Gabay ay dapat magsimula mula sa 

pagkakumpleto ng buong pagberipika ng opisyal sa mga dokumento na tinukoy sa Pampublikong 

Gabay. 

6. Ang Tanggapan ng NBTC ay nararapat mag-abiso ng resulta ng pagkonsidera para sa 

pagkilala sa aplikante sa loob ng pitong (7) araw mula sa petsa sa konsiderasyon sa 

pagkakumpleto. Kapag ang deadline ay lumipas na at ang konsiderasyon ay nasa ilalim pa ng 

proseso, ang tagapaglisensya ay dapat magbigay ng nakasulat na abiso sa sanhi ng pagkaantala 

kada pitong (7) araw hanggang sa pagkumpleto ng konsiderasyon. 

7. Ang aplikante ay dapat magsumite ng sertipikadong tunay na kopya ng mga dokumento sa 

Tanggapan ng NBTC bilang suporta sa aplikasyon, kung saan ang nasabing kopya ay sertipikado 

ang bawat pahina ng isang legal na awtorisadong tao. 

  

Mga Hakbang, Tagal, at Mga Seksyong may Pananagutan 

Kabuuang Tagal ng Operasyon : 23 Araw na may Trabaho  

 



Bi. Hakbang Tagal May Pananagutan 

1) Beripikasyon ng Dokumento 

Ang opisyal ay magpapatunay sa kawastuhan at 

pagkakumpleto ng dokumento.  

(Puna: Kawanihan sa Pag-apruba sa mga 

Pamantayang Pang-inhinyero sa 

Pagsasahimpapawid (RorSor.)/ Kawanihan sa 

Pamantayang Pangtelekomunikasyon at 

Pangteknolohiya (ThorThor.), Tanggapan ng 

NBTC))  

 

1 Araw Tanggapan ng 

Komisyon sa 

Pambansang 

Pagsasahimpapawid 

at Telekomunikasyon 

(NBTC) 

 

 

2) Konsiderasyon 

Ang opisyal magkokonsidera sa mga dokumentong 

pangkatibayan ng pahintulot sa sariling-

pagkakaloob ng marka na nagpapakita ng standard 

na inspeksyon at sertipikasyon  

(Puna: Kawanihan sa Pag-apruba sa mga 

Pamantayang Pang-inhinyero sa 

Pagsasahimpapawid (RorSor.)/ Kawanihan sa 

Pamantayang Pangtelekomunikasyon at 

Pangteknolohiya (ThorThor.), Tanggapan ng 

NBTC))  

 

17 Araw na 

may Trabaho 

Tanggapan ng 

Komisyon sa 

Pambansang 

Pagsasahimpapawid 

at Telekomunikasyon 

(NBTC) 

 

 

3) Konsiderasyon 

The officer shall prepare record together with letter 

of acknowledgement to the applicant, and propose 

to The Secretary General of the NBTC for 

consideration. 

Ang opisyal ay maghahanda ng ulat o rekord 

kalakip ang liham ng pagkilala sa aplikante, at 

magmungkahi sa Punong Kalihim ng NBTC para sa 

2 Araw na may 

Trabaho 

Tanggapan ng 

Komisyon sa 

Pambansang 

Pagsasahimpapawid 

at Telekomunikasyon 

(NBTC) 

 

 



Bi. Hakbang Tagal May Pananagutan 

konsiderasyon. 

(Puna: Kawanihan sa Pag-apruba sa mga 

Pamantayang Pang-inhinyero sa 

Pagsasahimpapawid (RorSor.)/ Kawanihan sa 

Pamantayang Pangtelekomunikasyon at 

Pangteknolohiya (ThorThor.), Tanggapan ng 

NBTC))  

 

4) Signing/Resolution of the Commission 

The Secretary General of the NBTC or the 

authorized person of The Secretary General of the 

NBTC shall approve and affix the signature of 

Permit for Self-Issuance of Standard Inspection and 

Certification Mark 

Paglagda/Kapasiyahan ng Komisyon 

Ang Punong Kalihim ng NBTC o ang awtorisadong 

tao ng Kalihim ng NBTC ang mag-aapruba at 

maglalagda sa Pahintulot sa Pansariling-

Pagkakaloob ng Standard na Inspeksyon at Marka 

ng Sertipikasyon. 

 

(Puna: -)  

3 Araw na may 

Trabaho 

Tanggapan ng 

Komisyon sa 

Pambansang 

Pagsasahimpapawid 

at Telekomunikasyon 

(NBTC) 

 

 

 

Talaan ng Dokumentasyon at Mga Pansuportang Katibayan 

Bi. Pamagat ng Dokumento, Bilang, at Mga Karagdagang 

Detalye (kung mayroon man) 

Taga-isyu ng Dokumento 

mula sa Ahensya ng Sektor 

ng Pamahalaan 

1) 

 

Permission Request Notice 

Orihinal 1 Isyu 

Kopya 0 Isyu 

- 



Bi. Pamagat ng Dokumento, Bilang, at Mga Karagdagang 

Detalye (kung mayroon man) 

Taga-isyu ng Dokumento 

mula sa Ahensya ng Sektor 

ng Pamahalaan 

Puna - 

2) 

 

Katibayan ng Juristic Person 

Orihinal 0 Isyu 

Kopya 1 Isyu 

Puna (ang pagkabisa ay hindi hihigit sa 90 na araw.) 

Kagawaran sa Pagpapaunlad ng 

Negosyo  

(DBD) 

3) 

 

Sa kaso ng awtorisasyon para sa representasyon, 

kinakailangan ng Kapangyarihan ng Abogado at 

Kopya ng Pagkakakilanlan o Identification Card ng 

Proxy o ng Abogado 

 

Orihinal 1 Isyu 

Kopya 0 Isyu 

Puna - 

- 

4) 

 

Katibayan na nagpapakita na ang taong may 

pananagutan na alinsunod sa mga batas sa kagamitan 

at aparato sa telekomunikasyon at komunikasyong 

panradyo, na kung saan ang kanilang mga pamantayan 

ay na-inspeksyon at sertipikadong sa ilalim ng 

intensyon ng sariling pagkakaloob ng standard na 

inspeksyon at marka sertipikasyon. Ang nasabing tao 

ay dapat magkakaroon ng alinman sa mga sumusunod 

na kwalipikasyon: 1) pagiging may-ari (tagagawa) ng 

produkto, 2) pagiging may-ari ng trademark o brand 

name, 3) pagiging sangay ng kumpanya sa Thailand, 4) 

upang gumawa, mag-trade o magbenta mula sa 

gumagawa sa ibang bansa (awtorisadong dealer). 

Orihinal 1 Isyu 

Kopya 0 Isyu 

- 



Bi. Pamagat ng Dokumento, Bilang, at Mga Karagdagang 

Detalye (kung mayroon man) 

Taga-isyu ng Dokumento 

mula sa Ahensya ng Sektor 

ng Pamahalaan 

Puna - 

5) 

 

Kopya of Supplier Code Card 

Orihinal 0 Isyu 

Kopya 1 Isyu 

Puna - 

Tanggapan ng Komisyon sa 

Pambansang Pagsasahimpapawid 

at Telekomunikasyon (NBTC) 

 

 

6) 

 

Kopya ng LisensyaKagamitan sa komunikasyong 

Panradyo 

Orihinal 0 Isyu 

Kopya 1 Isyu 

Puna - 

Tanggapan ng Komisyon sa 

Pambansang Pagsasahimpapawid 

at Telekomunikasyon (NBTC) 

 

 

7) 

 

Pansuportang detalye sa pagsusumite para sa 

kahilingan ng pahintulot ay: 1) katagalan ng markang 

hinihiling, 2) pagpapasalagay ng pagpapalabas ng 

marka, 3) posisyon na hiniling para sa pagmamarka, 4) 

sample ng format ng ipapalabas na marka 

Orihinal 1 Isyu 

Kopya 0 Isyu 

Puna - 

- 

 

Kabayaran  

Bi. Detalye ng Kabayaran Bayad (Baht / Porsiyento) 

1) Walang bayad. 

(Puna: -)  

 Bayad 0 Baht 

  

 

 

 

Form, Sample at Gabay sa Pagpunan 



Bi. Pamagat ng Form 

Walang form, sample at Gabay sa Pagpunan 

 

Puna 

 

 

 

 


