
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตรวจสอบลกัษณะทำงวชิำกำรของเครือ่งโทรคมนำคมและอปุกรณ์ 

(ดำ้นกจิกำรกระจำยเสยีงและโทรทศัน)์ [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ

หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ 

 

1.คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ค ำขอ 

 

   1.1เป็นบคุคลธรรมดำทีไ่ดรั้บอนุญำตใหท้ ำ/น ำเขำ้ซึง่เครือ่งวทิยุคมนำคม 

 

  1.2เป็นนติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญำตใหท้ ำ/น ำเขำ้ซึง่เครือ่งวทิยุคมนำคม 

 

   1.3ไดรั้บใบอนุญำตใหค้ำ้ซึง่เครือ่งวทิยคุมนำคม (กรณีเป็นผูค้ำ้เครือ่งวทิยคุมนำคม) 

 

2.ตอ้งเป็นเครือ่งวทิยุคมนำคมและอปุกรณ์ทีไ่มม่กีำรดดัแปลงใดๆ ใหผ้ดิแผกไปจำกทีร่ะบไุวใ้นเอกสำรแสดงลักษณะทำง

เทคนคิของผูผ้ลติ 

 

วธิกีำรยืน่ค ำขอ 

 

1. กรณีเครือ่งวทิยคุมนำคมและอปุกรณ์ในกจิกำรกระจำยเสยีงและกจิกำรโทรทศัน์ 

 

ยืน่ค ำขอพรอ้มเครือ่งวทิยคุมนำคมและอปุกรณ์ประกอบ ณส ำนักรับรองมำตรฐำนวศิวกรรมในกจิกำรกระจำยเสยีงและโทรทัศน ์

(รส.) (ตกึขำ้งอำคำร 4 อำคำรไกลเ่กลีย่เดมิ) ส ำนักงำน กสทช. เลขที ่87 ถนนพหลโยธนิ ซอย8 (สำยลม)แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีส่ ำนักงำน กสทช. ก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 08.30-12.00 น. 

และ 13.00-16.30 น. 

 

2. กรณีเครือ่งโทรคมนำคมและอปุกรณ์ในกจิกำรโทรคมนำคม 

 

ยืน่ค ำขอพรอ้มเครือ่งโทรคมนำคมและอปุกรณ์ประกอบ ณ อำคำร 3 ชัน้ 1 สว่นหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ ส ำนักเทคโนโลยแีละ

มำตรฐำนโทรคมนำคม (ทท.) ส ำนักงำน กสทช. เลขที ่87 ถนนพหลโยธนิ ซอย 8 (สำยลม) แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 

กรุงเทพฯ 10400 วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีส่ ำนักงำน กสทช. ก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 08.30-12.00 น. และ 13.00-

16.30 น. 

 

หมำยเหต ุ

 

1. กรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอมำยืน่ค ำขอดว้ยตนเอง 

 

 1.1 กรณียืน่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนถกูตอ้งครบถว้น พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะรับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนดงักลำ่ว เพือ่

ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนและระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อื 

  

 1.2 กรณียืน่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนไม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะบนัทกึขอ้มลูและรำยกำรเอกสำรหรอื

หลกัฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มก ำหนดระยะเวลำทีจ่ะตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่เตมิ โดยพนักงำนเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอร่วมลง

นำมในบนัทกึดงักลำ่วเพือ่เป็นหลกัฐำน 

 

2. กรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอสง่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนทำงไปรษณีย ์ส ำนักงำน กสทช. จะด ำเนนิกำรตรวจสอบตวำมครบถว้นของค ำ

ขอและเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งโดยทนัท ีหำกไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะบนัทกึขอ้มลูและรำยกำร

เอกสำรหรอืพลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มก ำหนดระยะเวลำทีจ่ะตอ้งบยื่นนเอกสำรเพิม่เตมิใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบ ภำยในวนั



ท ำกำรดงักลำ่ว เวน้แตก่รณีทีไ่ดรั้บเอกสำรภำยหลงัเวลำ 15.00 น. จะด ำเนนิกำรแจง้ภำยในวนัท ำกำรถัดไป 

 

3. หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนนิกำรแกไ้ขหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำหนังสอืเพือ่

คนืค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนดงักลำ่วใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอตอ่ไป 

 

4. พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไม่พจิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

5. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

6. ส ำนักงำน กสทช. จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ เมือ่ครบก ำหนดเวลำ

ทีก่ ำหนดตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนแลว้ หำกผูอ้นุญำตยังพจิำรณำไมแ่ลว้เสร็จจะแจง้เป็นหนังสอืใหท้รำบถงึเหตแุหง่ควำม

ลำ่ชำ้ทกุ 7 วนัจนกวำ่จะพจิำรณำแลว้เสร็จ 

 

7. ส ำเนำเอกสำรทีย่ืน่ตอ่ส ำนักงำน กสทช. เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำค ำขอ จะตอ้งรับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจตำม

กฎหมำย ทกุหนำ้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(กรณีเครือ่งวทิยคุมนำคมและอปุกรณ์ในกจิกำรกระจำยเสยีงและ
กจิกำรโทรทศัน์) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง 
กจิกำรโทรทศัน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(ส ำนักงำน 
กสทช.) 
เลขที ่87 ถนนพหลโยธนิ ซอยพหลโยธนิ 8 แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400                                
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักรับรองมำตรฐำนวศิวกรรมในกจิกำรกระจำย
เสยีงและโทรทศัน ์(ตกึขำ้งอำคำร 4 อำคำรไกลเ่กลีย่เดมิ) 
โทรศพัท ์: 0 2271 7600 ตอ่ 6000 หรอื 6001                   

โทรสำร  : 0 2271 7400))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(กรณีเครือ่งโทรคมนำคมและอปุกรณ์ในกจิกำรโทรคมนำคม) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทัศน ์และ
กจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(ส ำนักงำน กสทช.) เลขที ่87 ถนน
พหลโยธนิ ซอยพหลโยธนิ 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักเทคโนโลยแีละมำตรฐำนโทรคมนำคม 
(อำคำร 3 ชัน้ 1) 
โทรศพัท:์ 0 2271 0151-60 ตอ่ 6234 

โทรสำร: 0 2279 2273))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
00:00 - 00:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2.5 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูป้ระกอบกำร (บคุคล/นติบิคุคล) ยืน่ขอสง่เครือ่งโทรคมนำคม 
เครือ่งวทิยคุมนำคมและอปุกรณ์ รวมทัง้เอกสำรประกอบ และ

0.5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กจิกำรกระจำยเสยีง 
กจิกำรโทรทศัน ์และ



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเครือ่ง

โทรคมนำคม เครือ่งวทิยคุมนำคม และเอกสำรประกอบ 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักเทคโนโลยแีละมำตรฐำนโทรคมนำคม 
(ทท.) หรอื ส ำนักรับรองมำตรฐำนวศิวกรรมในกจิกำรกระจำย
เสยีงและโทรทศัน ์(รส.)))  

กจิกำรโทรคมนำคม

แหง่ชำต ิ
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรตรวจสอบเครือ่งโทรคมนำคม เครือ่งวทิยุ
คมนำคม อปุกรณ์ในหอ้งปฏบิัตกิำรทดสอบ (ตำมล ำดับ

กอ่นหลงั) 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักเทคโนโลยแีละมำตรฐำนโทรคมนำคม 
(ทท.) หรอื ส ำนักรับรองมำตรฐำนวศิวกรรมในกจิกำรกระจำย
เสยีงและโทรทศัน ์(รส.)))  

1.5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กจิกำรกระจำยเสยีง 
กจิกำรโทรทศัน ์และ

กจิกำรโทรคมนำคม
แหง่ชำต ิ

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูบ้งัคับบัญชำอนุมัตแิละลงนำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบสอบ 
และสง่ผลกำรตรวจสอบใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้คนื

เครือ่งโทรคมนำคม เครือ่งวทิยุคมนำคมและอปุกรณ์ใหก้บั

ผูป้ระกอบกำร 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักเทคโนโลยแีละมำตรฐำนโทรคมนำคม 
(ทท.) หรอื ส ำนักรับรองมำตรฐำนวศิวกรรมในกจิกำรกระจำย
เสยีงและโทรทศัน ์(รส.) ส ำนักงำน กสทช.))  

0.5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กจิกำรกระจำยเสยีง 
กจิกำรโทรทศัน ์และ

กจิกำรโทรคมนำคม

แหง่ชำต ิ
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจ แนบส ำเนำของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรผกูพัน

นติบิคุคล พรอ้มรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

2) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้น

รับรองส ำเนำถกูตอ้งของผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

- 

3) 
 

เครือ่งโทรคมนำคม หรอืเครือ่งวทิยุคมนำคมและอุปกรณท์ี่
ประสงคต์รวจสอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

แบบค ำขอรบับรกิำรตรวจสอบลกัษณะทำงวชิำกำรของเครือ่งวทิย ุ
คมนำคม เครือ่งวทิยคุมนำคม อุปกรณ ์(แบบ มท. 03) ทีก่รอก

รำยละเอยีดครบถว้นสมบูรณ์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำย
เสยีง กจิกำรโทรทัศน ์และกจิกำร

โทรคมนำคมแหง่ชำต ิ

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตใหท้ ำหรอืน ำเขำ้ซึง่เครือ่งวทิยคุมนำคมแลว้แต่

กรณี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำย

เสยีง กจิกำรโทรทัศน ์และกจิกำร

โทรคมนำคมแหง่ชำต ิ

6) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตใหค้ำ้ซึง่เครือ่งวทิยคุมนำคม (กรณีเป็นผูค้ำ้
เครือ่งวทิยคุมนำคม) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำย
เสยีง กจิกำรโทรทัศน ์และกจิกำร

โทรคมนำคมแหง่ชำต ิ



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

7) 

 

ส ำเนำใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ซึง่ผำ่นพธิกีำรทำงศุลกำกร (กรณีกำร

น ำเขำ้) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมศลุกำกร 

8) 

 

ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิแสดงกำรเสยีภำษศีุลกำกร (กรณีกำรน ำเขำ้) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมศลุกำกร 

9) 
 

แค็ตตำล็อก (Catalogue) หรอื ขอ้ก ำหนดทำงวชิำกำร 
(Technical Specifications) ของเครือ่งโทรคมนำคม เครือ่งวทิยุ

คมนำคม และอุปกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

ส ำเนำหนงัสอือนุญำตใหใ้ชเ้ครือ่งโทรคมนำคม หรอืเครือ่งวทิยุ
คมนำคมและอุปกรณข์องส ำนกังำน กสทช. (หำกม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำย
เสยีง กจิกำรโทรทัศน ์และกจิกำร

โทรคมนำคมแหง่ชำต ิ

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทัศน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(ส ำนักงำน 
กสทช.) เลขที ่87 ถนนพหลโยธนิ ซอยพหลโยธนิ 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน ส ำนักงำน กสทช. Call Center 1200 

(หมำยเหต:ุ (เลขที ่87 ถนนพหลโยธนิ ซอยพหลโยธนิ 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
10400))  

3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) Handbook: Technical specification examination of telecommunication devices and apparatuses 

(หมำยเหต:ุ (คูม่อืส ำหรับประชำชน: กำรตรวจสอบลกัษณะทำงวชิำกำรของเครือ่งโทรคมนำคมและอปุกรณ์ (ดำ้น
กจิกำรกระจำยเสยีงและโทรทัศน)์ (ฉบับแปลภำษำองักฤษ)))  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

1) รส._กำรตรวจสอบลกัษณะทำงวชิำกำรของเครือ่งโ.jpg 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรตรวจสอบลกัษณะทำงวชิำกำรของเครือ่งโทรคมนำคมและอปุกรณ์ (ดำ้นกจิกำรกระจำยเสยีงและ

โทรทศัน์) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน ์และกจิกำรโทรคมนำคม

แหง่ชำต ิส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนทีเ่ชือ่มโยงหลำยหน่วยงำน 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อืน่ๆ (เชน่ กำรออกผลกำรวเิครำะห ์/ ใหค้วำมเห็นชอบ) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศส ำนักงำน กสทช. เรือ่ง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครือ่งโทรคมนำคมและอปุกรณ์ (พ.ศ. 2559)  
  

2)พระรำชบัญญัตกิำรประกอบกจิกำรกระจำยเสยีงและกจิกำรโทรทศัน ์พ.ศ.2551  
  

3)พระรำชบัญญัตวิทิยคุมนำคม พ.ศ. 2498 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
  

4)ระเบยีบ กสทช. วำ่ดว้ยกำรรับตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครือ่งโทรคมนำคมและอปุกรณ์ โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(พ.ศ. 2559)  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นกลำงทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิำค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระรำชบญัญัตกิำรประกอบกจิกำรกระจำยเสยีงและกจิกำรโทรทศัน์ 

พ.ศ.2551 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 2.5 วนัท ำกำร 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรตรวจสอบลักษณะทำงวชิำกำรของเครือ่งโทรคมนำคมและอปุกรณ์ 

(ดำ้นกจิกำรกระจำยเสยีงและโทรทศัน์) [N] 1131698  24/02/2021 14:26 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


