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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมาย
การได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒๔) (๒๕) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๒๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อ บังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้ขอรับเครื่องหมาย” หมายความว่า ผู้ประกอบการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ประสงค์จะขอรับเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน กสทช.
“ผู้ขอรับการอนุญาต” หมายความว่า ผู้ประกอบการตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ประสงค์จะยื่นแบบคําขอรับการอนุญาตให้ออกเครื่องหมาย
การได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง
“ผู้ได้รับการอนุญาต” หมายความว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตให้ออกเครื่องหมาย
การได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง
“การอนุญาต” หมายความว่า การอนุญาตให้ออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานด้วยตนเอง
“แบบคําขอ” หมายความว่า แบบคําขอรับเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานจากสํานักงาน กสทช. หรือแบบคําขอรับการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง ซึ่งมีรูปแบบตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด
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“เครื่องหมาย” หมายความว่า เครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเครื่องหมายการได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน กสทช. การยื่นขอรับการอนุญาตออกเครื่องหมาย
การยื่นขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการอนุญาต การยื่นขอต่ออายุการอนุญาต การยื่นขอเพิ่ม
จํานวนเครื่องหมาย และการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ด้วยตนเอง
หมวด ๑
การขอรับเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน กสทช.
ข้อ ๔ ผู้ขอรับเครื่องหมายจากสํานักงาน กสทช. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(๒) เป็นผู้ได้รับรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (Supplier code) ที่ออกโดยสํานักงาน
กสทช. ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. อาจออกรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการหมายเลขเดียวกันให้กับ
บุ ค คลธรรมดาที่ มิ ใ ช่ ร้ า นค้ า ได้ โดยสํ า นั ก งาน กสทช. มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ น
ตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(๓) เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมหรื อ อุ ป กรณ์ วิ ท ยุ ค มนาคม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
ข้อ ๕ ผู้ ข อรั บ เครื่ อ งหมายต้ อ งส่ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ จํ า เป็ น ในการขอรั บ เครื่ อ งหมาย
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง หรือข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) แบบคําขอที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ สํ า เนาบั ต รอื่ น ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ แ ทน
บัตรประจําตัวประชาชนได้ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือกรณีเป็นร้านค้า)
(๓) สําเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียน
ได้รับรองและออกให้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกหนังสือ
(๕) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
(๖) สําเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
(๗) สํ า เนาใบจดทะเบี ย นหรื อ ใบรั บ รองมาตรฐานเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ข อง
สํานักงาน กสทช.
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(๘) สําเนาใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม
และสําเนาใบเสร็จรับเงินการชําระภาษีจากกรมศุลกากร
ข้อ ๖ การขอรับเครื่องหมายพร้อมกับการขอใบอนุญาตให้ทํา หรือนําเข้าซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคม ให้ ผู้ ยื่น ขอรั บเครื่ อ งหมายจัด ส่ ง หลั ก ฐานตามข้ อ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
โดยมีคุณสมบัติผู้ขอรับเครื่องหมายตามข้อ ๔
ข้อ ๗ การพิจารณาการขอรับเครื่องหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ผู้ขอรับเครื่องหมายยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็น ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕
(๒) ให้สํานักงาน กสทช. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
หรือข้อมูลที่จําเป็น
(๓) หากผู้ขอรับเครื่องหมายจัดส่งหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้
สํานักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ยื่นขอรับเครื่องหมายชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในภาคผนวกของ
ระเบี ย บคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสํานักงาน กสทช.
(๔) สํานั กงาน กสทช. จะออกเครื่อ งหมายให้ ผู้ข อรั บเครื่ องหมายภายในสามวัน ทําการ
นับแต่วันที่สํานักงาน กสทช. ได้รับชําระค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๘ การขอรับเครื่องหมายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง กระบวนการ
ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือประกาศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๒
การอนุญาตให้ออกเครื่องหมาย
การได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง
ข้อ ๙ ผู้ขอรับการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายด้วยตนเอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(๒) เป็นผู้มีภาระรับผิดชอบตามกฎหมายต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(ก) เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตราอักษร (Brand name)
(ข) เป็นบริษัทสาขาในประเทศไทย
(ค) เป็นผู้ได้รับสิทธิให้ผลิต ค้า หรือจําหน่ายจากผู้ผลิตในต่างประเทศ (Authorized dealer)
(๓) ได้รับรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (Supplier code) ที่ออกโดยสํานักงาน กสทช.
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(๔) ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๐ ผู้ ข อรั บ การอนุ ญ าตต้ อ งส่ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ จํ า เป็ น ในการขอรั บ การอนุ ญ าต
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง หรือข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) แบบคําขอ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า
เครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนได้รับรองและออกให้ไม่เกินเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ออกหนังสือ
(๓) หนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
(๔) สําเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม เช่น ใบอนุญาตให้ค้าซึ่ง
เครื่องวิทยุคมนาคม
(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
(ก) ตราอักษร และแบบรุ่นของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ประสงค์จะออกเครื่องหมาย
ด้วยตนเอง
(ข) ตําแหน่งที่จะแสดงเครื่องหมาย
(๖) จํานวนเครื่องหมายที่ประสงค์จะออกเครื่องหมายด้วยตนเอง
ข้อ ๑๑ การพิจารณาการอนุญาตให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ผู้ขอรับการอนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐ พร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้ต่อสํานักงาน กสทช. หรือยื่นผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
(๒) ให้สํานักงาน กสทช. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
หรือข้อมูล
(๓) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้สํานักงาน กสทช.
แจ้งผู้ขอรับการอนุญาตให้จัดส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อ มูลเพิ่มเติมภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากสํานักงาน กสทช.
(๔) หากผู้ขอรับการอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิการ กสทช. พิจารณาอนุญาต
ภายในยี่สิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
(๕) ให้ผู้ขอรับการอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงาน กสทช.
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ข้อ ๑๒ การอนุญาตมีอายุสามปีนับจากวันที่ได้รับการอนุญาต และจะสิ้นผลลง ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับการอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙
(๒) การอนุญาตสิ้นอายุและผู้ได้รับการอนุญาตมิได้แสดงความจํานงขอต่ออายุการอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการต่ออายุการอนุญาตที่ กสทช. กําหนด
(๓) ผู้ได้รับการอนุญาตแจ้งความประสงค์จะยกเลิกการอนุญาตหรือแจ้งยกเลิกประกอบกิจการ
ต่อสํานักงาน กสทช.
(๔) เลขาธิการ กสทช. มีคําสั่งให้ยกเลิกการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายตามข้อ ๒๗
ข้อ ๑๓ การต่ออายุการอนุญาตและการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายของการอนุญาตให้ดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ผู้ได้รับการอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุการอนุญาต จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานหรือ
ข้อมูลที่จําเป็นตามข้อ ๑๐ ก่อนวันที่การอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยให้นําความในข้อ ๑๑
มาใช้กับวิธีการพิจารณาต่ออายุการอนุญาตโดยอนุโลม
(๒) ผู้ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตที่ ป ระสงค์ จ ะเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงขอบข่ า ยของการอนุ ญ าต
จะต้องขอรับการอนุญาตจาก เลขาธิการ กสทช. โดยให้นําความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑
มาใช้กับวิธีการพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบข่ายของการอนุญาตโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ การขอเพิ่มจํานวนเครื่องหมายให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ผู้ขอรับการอนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูล ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๑) (๒)
และ (๓) พร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้ต่อสํานักงาน กสทช.
(๒) ให้เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้พิจารณาอนุญาตภายในสามวันนับแต่วันที่เอกสารหลักฐาน
หรือข้อมูลที่จําเป็นถูกต้องครบถ้วน
หมวด ๓
การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
และขอบเขตเงื่อนไขการอนุญาต
ข้อ ๑๕ รูปแบบเครื่องหมายให้แสดงตามประเภทของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ดังนี้
CLASS A
NBTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX

CLASS B
NBTC ID. AAAAAA-BB-XXXX

ข้อ ๑๖ เครื่องหมายนี้ใช้ได้เฉพาะประเภท ตราอักษร และแบบ หรือรุ่น ที่ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน กสทช. แล้วเท่านั้น
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ข้อ ๑๗ ให้ แ สดงเครื่ อ งหมายที่ ตั ว เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ หรื อ คู่ มื อ การใช้ ง าน
หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือแสดงเครื่องหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรูปแบบที่ได้ระบุไว้เท่านั้น
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับการอนุญาตมีความประสงค์จะแสดงเครื่องหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ต้องแสดงเครื่องหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านจอแสดงผลของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ควบคู่กับชื่อประเทศไว้ด้วย ดังนี้
THAILAND
CLASS A
NBTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX

THAILAND
CLASS B
NBTC ID. AAAAAA-BB-XXXX

(๒) ต้องมีคําแนะนําเฉพาะที่แสดงวิธีการเข้าถึงโดยระบุอยู่ในคู่มือ ผู้ใช้งาน หรือใบแทรก
ในคู่มือการใช้งาน
(๓) ต้องมีการรักษาความปลอดภัย โดยมิให้ผู้ใช้งานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สามารถ
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
หมวด ๔
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับเครื่องหมายและผู้ได้รับการอนุญาต
ข้อ ๑๙ ผู้รับเครื่องหมายและผู้ได้รับการอนุญาตจะต้องยืนยันและรับรองว่าเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานนั้น มีความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน ประกาศ และข้อกําหนดของ กสทช. ตลอดระยะเวลาที่แสดงเครื่องหมาย
ข้อ ๒๐ ผู้รับเครื่องหมายและผู้ได้รับการอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
กสทช. เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการแสดงเครื่องหมาย และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบนั้น
ข้อ ๒๑ ผู้ รั บ เครื่ อ งหมายและผู้ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตจะต้ อ งรั บ รองว่ า ไม่ มี ก ารดั ด แปลง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่แสดงเครื่องหมาย และหากมีการดัดแปลงในลักษณะที่ไม่จําเป็น
ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใหม่ ให้แจ้งสํานักงาน กสทช. เพื่อทราบ และเก็บเอกสาร
หลักฐานที่จําเป็นไว้ประกอบการตรวจสอบในภายหลังด้วย
ข้อ ๒๒ ผู้รับเครื่องหมายและผู้ได้รับการอนุญาตจะต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ที่จําเป็นต่อการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานที่ดําเนินการโดยสํานักงาน กสทช.
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ข้อ ๒๓ ผู้รับเครื่องหมายและผู้ได้รับการอนุญาตจะต้องรับผิดชอบหากมีการนําเครื่องหมาย
แสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ออกโดยผู้ได้รับอนุญาตไปใช้ในทางที่ผิด หรือในทาง
ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ข้อ ๒๔ ผู้ รั บ เครื่ อ งหมายและผู้ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตจะต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการรองรั บ และ
รับผิดชอบในกรณีที่มขี ้อร้องเรียนจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๒๕ ผู้ รั บ เครื่ อ งหมายและผู้ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศ ระเบี ย บ
ข้อกําหนด และคําสั่งของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับการอนุญาตมีหน้าที่แจ้งให้สํานักงาน กสทช. ทราบถึงตราอักษร แบบ หรือรุ่น
และจํ า นวนของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ อกเครื่ อ งหมายแสดงการได้ รั บ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง ที่ผลิตหรือนําเข้ามาในประเทศทุกเดือน โดยให้รายงาน
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
หมวด ๕
มาตรการกํากับดูแล
ข้อ ๒๗ หากตรวจสอบพบว่าผู้ ได้ รับการอนุ ญ าตฝ่า ฝืน ระเบียบ ประกาศหรือ คํ าสั่ งอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด ให้เลขาธิการ กสทช. พิจารณาดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควรแล้วแต่กรณี ดังนี้
(๑) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ยกเลิกการอนุญาตให้ออกเครื่องหมาย
(๓) พักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและไม่อนุญาตให้ดําเนินการดังกล่าว
เป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันที่เพิกถอนใบอนุญาต
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ เครื่องหมายที่ผู้ได้รับการอนุญาตรายเดิมได้ผลิต หรือพิมพ์เครื่องหมายการได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้สามารถใช้เครื่องหมายได้ต่อไปอีกไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
เพียงเท่าที่ผู้ได้รับการอนุญาตรายเดิมสามารถแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนเครื่องหมายที่ได้ผลิตไว้แล้ว
(๒) เอกสารแสดงจํานวนการสั่งซื้อ การผลิต การนําเข้า เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับที่สอดคล้องตามจํานวนเครื่องหมายใน (๑)
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ทั้งนี้ ผู้ได้รับการอนุญาตรายเดิมต้องแสดงเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน กสทช.
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
หากผู้ได้รับการอนุญาตรายเดิมประสงค์จะออกเครื่องหมายด้วยตนเองต่อไป ภายหลังจากวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ต้องดําเนินการขอรับการอนุญาตใหม่ตามประกาศนี้
ข้อ ๒๙ หากสํานักงาน กสทช. ไม่ได้รับรายละเอียดการได้รับอนุญาตให้ออกเครื่องหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๒๘ ให้ถือว่าการอนุญาตเดิมสิ้นผล
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง
(๑) ค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขอรับการอนุญาต
(๒) ค่าธรรมเนียมในการเปลีย่ นแปลงขอบข่าย
(๓) ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอต่อการอนุญาต
(๔) ค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขอเพิ่มจํานวนเครื่องหมาย
(๕) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมาย
จํานวนเครื่องหมาย ๑ – ๑,๐๐๐
จํานวนเครื่องหมาย ๑,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐
จํานวนเครื่องหมาย ๑๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐
จํานวนเครื่องหมาย ๑๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐
จํานวนเครื่องหมาย ๕๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐
จํานวนเครื่องหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๑ – ๔,๐๐๐,๐๐๐
จํานวนเครื่องหมาย ๔,๐๐๐,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
จํานวนเครื่องหมายมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๑

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๔,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : ๑. รูปแบบของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายตาม (๕) เป็นการจัดเก็บ
ในอัตราแบบเหมาจ่ายตามจํานวนเครื่องหมายของแต่ละช่วง มิใช่เป็นการจัดเก็บในอัตรา
ตามขั้นบันไดแบบอัตราก้าวหน้า หรือแบบสะสม
๒. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายตาม (๕) เป็นการจัดเก็บตามอัตราที่กําหนดต่อ
ครั้งของการยื่ น ขออนุ ญ าตให้ อ อกเครื่อ งหมาย โดยสิ ท ธิ ในการออกเครื่อ งหมายที่ ได้ รั บ
อนุญาตแต่ละครั้ง มีอายุ ๑ ปี แต่ต้องไม่เกินวันสิ้นอายุการอนุญาต
๓. อัตราค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

