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สารบญั 
 

 
หน้า 

 

1. วัตถุประสงค์ 
2. ขั้นตอนการขอรับการตรวจสอบ/ทดสอบอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test  

2.1 การยื่นแบบค าขอและเอกสาร 
2.2 คุณสมบัติของผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  
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2.3 รายการแบบค าขอและเอกสารท่ีต้องยื่นเสนอให้พิจารณา 
2.4 การตรวจสอบหนังสือค าขอและเอกสารท่ียื่น 
2.5 อัตราค่าธรรมเนียมการ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  

Performance  Test และการรายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบ  
2.6 การช าระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการ ตรวจสอบ/ทดสอบ  อุปกรณ์ Wireless  

Lan  Performance  Test และการรายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบ 
2.7 การส่งมอบตัวอย่างอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test ให้ 

ตรวจสอบ/ทดสอบ 
2.8 การแจ้งผลการ ตรวจสอบ/ทดสอบ ของอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  

Test  
2.9 การคืนตัวอย่างอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test  
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4. ภาคผนวก 1. 
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1. วัตถุประสงค์ 

หลักเกณฑ์การ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อ
ก าหนดขั้นตอนวิธีการ ตรวจสอบ/ทดสอบ การรายงานผลการทดสอบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับการยื่น
ขอให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า "บมจ. ทีโอที")  ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  
Lan  Performance  Test  

 
2. ขั้นตอนการขอรับการ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test  

ขั้นตอนในการยื่นค าขอให้ บมจ. ทีโอที ท าการ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  
Test ประกอบด้วย 

 
2.1 การยื่นแบบค าขอและเอกสาร 

ผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test ยื่นแบบค าขอและเอกสาร
ต่อ 

ศูนย์ระบบคุณภาพและบริการ ช้ัน 4 อาคาร 4 
ส่วนทดสอบและพัฒนา สถาบันนวัตกรรม ทีโอที บมจ. ทีโอที 
65 ถนนปทุมสัมพันธ์ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000 
โทรศัพท์ 0 2581 6873 โทรสาร 0 2581 2414 (ตามวันเวลาราชการ) 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless Lan Performance Test  

ผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test จะต้องเป็น ผู้ผลิต หรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้ผลิตท่ีประสงค์จะขอให้ บมจ. ทีโอที  ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  
Lan  Performance  Test  

 
2.3 รายการแบบค าขอและเอกสารท่ีต้องยื่นเสนอให้พิจารณา 

2.3.1 การจัดท าค าขอให้ใช้แบบขอรับการ ตรวจสอบ/ทดสอบ รับรองทางเทคนิค ตามท่ี บมจ. ทีโอที 
ก าหนด   

2.3.2 เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมค าขอประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ (กรณีท่ีเอกสารเป็นภาษาอื่นท่ี
ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งระบุผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีมี

ก าหนดไม่เกิน 6 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีลงนามในหนังสือรับรองถึงวันท่ียื่นค าขอ 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
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(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีการมอบอ านาจให้ยื่นขอการ
ตรวจสอบ/ทดสอบ) 

(4) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ผลิตให้ผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ เป็นผู้ด าเนินการ ในการ
ขอรับการ ตรวจสอบ/ทดสอบ พร้อมช่ือและสถานท่ีต้ังของโรงงานท่ีผลิตอุปกรณ์ 
Wireless  Lan  Performance  Test  

(5) เอกสารแสดงรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  
Test  

(6) เอกสารอธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test  
(7) แคตตาล็อก (Catalogue) หรือเอกสารท่ีใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 

 
2.3.3 เอกสารประกอบอื่นๆ  

ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test ดังกล่าวที่ได้รับ
จากหน่วยงานท่ีให้บริการโทรคมนาคมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน (ถ้ามี) 

2.3.4 กรณีเอกสารหลักฐานท่ีแนบค าขอเป็นส าเนา จะต้องให้ผู้มีอ านาจรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 

 
2.4 การตรวจสอบหนังสือค าขอและเอกสารท่ียื่น 

(1) บมจ. ทีโอที จะตรวจสอบค าขอและเอกสารตามข้อ 2.3 กรณีถูกต้องครบถ้วน บมจ. ทีโอที  
จะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนจ านวนตัวอย่างอุปกรณ์ Wireless  
Lan  Performance  Test ท่ีต้องการใช้ในการทดสอบ 

(2) หากค าขอและเอกสารตามข้อ 2.3 ไม่สมบูรณ์ บมจ. ทีโอที  จะแจ้งให้ผู้ขอให้ ตรวจสอบ/
ทดสอบ ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี บมจ. ทีโอที ก าหนด กรณีผู้ขอให้ 
ตรวจสอบ/ทดสอบ ไม่ด าเนินการตามแจ้ง  บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกค าขอนั้นๆ 

 
2.5 อัตราค่าธรรมเนียมการ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test และการ

รายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบ   
อัตราค่าธรรมเนียมการ ตรวจสอบ/ทดสอบ และการรายงานผลการ ตรวจสอบ/ทดสอบ ให้เป็นไปตามท่ี 
บมจ. ทีโอที ก าหนด 

 
2.6 การช าระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  

Test และการรายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบ 
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ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการ ตรวจสอบ/ทดสอบ อุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test 
สามารถช าระได้ท่ีส านักบริการของ บมจ. ทีโอที ทุกแห่ง  

 
2.7 การส่งมอบตัวอย่างอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test  

2.7.1 ผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ ต้องส่งตัวอย่างทดสอบจ านวน 3 เครื่องต่อ 1 รุ่น (Model) พร้อม
อุปกรณ์และ Software ท่ีจ าเป็น (ถ้ามี) ประกอบการ ตรวจสอบ/ทดสอบ จ านวน 1 ชุด 

2.7.2 ผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ จะต้องส่งมอบตัวอย่างอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  
Test ตามจ านวนท่ีได้รับแจ้งและส าเนาใบเสร็จรับเงินช าระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.6 ให้แก่ 
ศูนย์ระบบคุณภาพและบริการ ส่วนทดสอบและพัฒนา (พวพ.) สถาบันนวัตกรรม (วพ.) ทีโอที 
บมจ. ทีโอที ภายใน 3 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีท่ีลงในหนังสือแจ้ง หากผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ 
ไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ ไม่ประสงค์จะให้ 
บมจ. ทีโอที ด าเนินการต่อค าขอเป็นอันยกเลิกไป ท้ังนี้ บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียม ตามข้อ 2.6 

2.7.4 บมจ. ทีโอที สงวนสิทธิ์ที่จะสุ่มเลือกอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test จาก
โรงงานผู้ผลิต เพื่อการตรวจสอบ/ทดสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบของอุปกรณ์ 
Wireless  Lan  Performance  Test  

 
2.8 การแจ้งผลการ ตรวจสอบ/ทดสอบ ของอุปกรณ์ Wireless Lan Performance Test  

บมจ. ทีโอที จะส่งรายงานผลการ ตรวจสอบ/ทดสอบ หลังจากท าการทดสอบอุปกรณ์ตัวอย่างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาทดสอบภายใน 5 วันท าการ) และจะส่งรายงานผลการ ตรวจสอบ/ทดสอบ ให้
ผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ ภายใน 2 วันท าการหลังจากทดสอบแล้วเสร็จ 

 
2.9 การคืนตัวอย่างอุปกรณ์ Wireless Lan Performance Test  

2.9.1 อุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test ท่ีตรวจสอบ/ทดสอบ แล้วเสร็จ บมจ. ทีโอที 
แจ้งให้ผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ รับอุปกรณ์ Wireless Lan Performance Test คืน หากผู้
ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ ไม่มาติดต่อขอรับอุปกรณ์ Wireless Lan Performance Test คืน
ภายใน 3 เดือนนับต้ังแต่วันท่ี บมจ. ทีโอที  แจ้ง จะถือว่าผู้ขอให้ ตรวจสอบ/ทดสอบ ไม่
ประสงค์จะรับอุปกรณ์ Wireless  Lan  Performance  Test กลับคืน บมจ.  ทีโอที จะ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่ออุปกรณ์ดังกล่าวนั้นตามท่ีเห็นเหมาะสม 
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3. รายการตรวจสอบ/ทดสอบ (Testing List) 

การตรวจสอบ/ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ส่วนทดสอบและพัฒนา สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จะน าตัวอย่างตาม
จ านวนท่ีระบุในข้อ 2.7.1 มาท าการ ตรวจสอบ/ทดสอบ ทางเทคนิคตามหัวข้อต่างๆ ท่ีระบุไว้ใน รายการ
ตรวจสอบ/ทดสอบ (Testing List) ดังแสดงในภาคผนวก 1. 


