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ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ไว้
จึง เป็ น การสมควรที่ จ ะกํ า หนดระเบี ย บว่ าด้ ว ยวิ ธี การ ขั้ น ตอน และค่า ธรรมเนีย มสํ า หรั บ การรั บ ทํ า
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) (๒๔) (๒๕) ประกอบมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑
และมาตรา ๘๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๕
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๒๙ (๕) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ จึ ง กํ า หนดระเบี ย บการรั บ ตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เ รียกว่ า “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิ จการโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสําหรับ
การรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ให้ใช้คํานิยามตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
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หมวด ๑
คุณสมบัติผู้ยื่นขอ
ข้อ ๕ ผู้ยื่นขอให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๕.๑ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ
๕.๒ เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ในกรณีของนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
จะต้องมีตัวแทนที่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลไทยเป็นผู้ยื่นขอ
ให้สํานักงานกําหนดรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (supplier code) ๔ หลักให้กับ
ผู้ยื่นขอ
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์
วิทยุคมนาคม จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย
หมวด ๒
การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๗ สํานักงานรับดําเนินการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามขอบข่ายการให้บริการ
ทดสอบที่ระบุไว้ในประกาศของสํานักงาน
ข้อ ๘ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ส่งให้สํานักงานทดสอบ ต้องเป็นเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ที่ไม่มีการดัดแปลงใด ๆ ให้ผิดแผกไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของผู้ผลิต
ข้อ ๙ ผู้ยื่นขอต้องจัดส่งเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จํานวนไม่เกิน ๒ เครื่อง พร้อมเอกสาร
ดังต่อไปนี้
๙.๑ แบบคําขอที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่สํานักงานกําหนด
๙.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๑ ของระเบียบนี้
๙.๓ เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เป็นต้นว่า
แค็ตตาล็อก (Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
๙.๔ คู่มือการใช้งาน (Operation Manual) คู่มือการซ่อมบํารุงรักษา (Maintenance
Manual/Service Manual) หรือคู่มือสําหรับการตรวจสอบหรือทดสอบ (ถ้ามี)
๙.๕ แผนผังวงจร (Circuit Diagram)
ข้อ ๑๐ เอกสารประกอบการทดสอบในข้อ ๙.๓ - ๙.๕ ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยเป็นเอกสารต้นฉบับ หรือสําเนาก็ได้ ทั้งนี้ หากเอกสารใดเป็นสําเนา
ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่นผู้ยื่นขอต้องแปลเอกสาร
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ดังกล่าวเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และจัดส่งเอกสารฉบับแปล พร้อมหนังสือรับรองการแปล
เพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย
ข้อ ๑๑ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการทดสอบมีดังนี้
๑๑.๑ ผู้ยื่นขอดําเนินการส่งเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พร้อมเอกสารตามที่กําหนด
ในข้อ ๙ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานักงาน
๑๑.๒ สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการให้กับผู้ยื่นขอทราบ ซึ่งในกรณีปกติ
จะใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ วันทําการตามลําดับก่อนหลัง
๑๑.๓ ในระหว่างการดําเนินการสํานักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นขอจัดส่งข้อมูล หรือเอกสารอื่น
ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้
๑๑.๔ สํ า นั ก งานจะดํ า เนิ น การทดสอบโดยใช้ ห ลั ก การของการทดสอบตั ว อย่ า ง
หรือการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Testing) ซึ่งหมายถึงการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ส่งมาเป็นตัวอย่างของแบบรุ่นเดียวกันกับที่ผลิต หรือ นําเข้า โดยถือ ว่าตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผลิต หรือนําเข้านั้นทั้งหมด
๑๑.๕ สํานักงานจะใช้วิธีการทดสอบตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดไว้ในมาตรฐาน
ทางเทคนิคสําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการมิได้ประกาศกําหนดไว้ให้สํานักงานทําการทดสอบ โดยพิจารณา
เทียบเคียงกับวิธีการทดสอบที่กําหนดไว้ในมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดระดับระหว่างประเทศ
ระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ ระดั บ ประเทศตามที่ เ ห็ น สมควรได้ โดยให้ ร ะบุ วิ ธี ก ารทดสอบที่ ใ ช้ ไ ว้ ใ นรายงาน
ผลการทดสอบด้วย
๑๑.๖ สํานักงานจะส่งคืนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พร้อมรายงานผลการทดสอบ
(Test Report) จํานวน ๑ ฉบับ ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการทดสอบคุณสมบัติ หรือลักษณะทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ยื่นขอ
๑๑.๗ สํานักงานจะเก็บรักษาเอกสารประกอบการทดสอบ หรือเก็บในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลา ๕ ปี โดยไม่คืนให้แก่ผู้ยื่นขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจติดตาม
โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นขอได้ส่งเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ให้สํานักงานดําเนินการทดสอบแล้ว
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นอาจไม่สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกําหนดทางเทคนิคของคณะกรรมการ ผู้ยื่นขอสามารถส่งเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นมา
เพื่อทดสอบซ้ําได้อีกหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา ๓ เดือนนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการทดสอบ โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมในการทดสอบครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ หลังจากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้วให้ถือว่าเป็นการยื่นขอใหม่
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ข้อ ๑๓ สํานักงานไม่ต้องรับผิดชอบต่อความชํารุดเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ที่ส่งมาทําการทดสอบ เว้นแต่ความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจ หรือความประมาท
เลินเล่อของเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ข้อ ๑๔ ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอทดสอบตามข้อ ๑๑ และ ๑๒ และค่าถ่ายเอกสารและทําสําเนา
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้
หมวด ๓
การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๑๕ สํ า นั ก งานรั บ ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ประเภท ก
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
ข้อ ๑๖ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก ต้องยื่นเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑๖.๑ แบบคําขอที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่สํานักงานกําหนด
๑๖.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๑ ของระเบียบนี้
๑๖.๓ เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เป็นต้นว่า
แค็ตตาล็อก (Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
๑๖.๔ เอกสารหลักฐานยืนยันว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน เป็นต้นว่า รายงานผลการทดสอบ (Test Report) ผลการรับรอง (Approval
Certificate) หรือใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Certificate of Conformity)
๑๖.๕ เอกสารหลักฐานยืนยันความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เป็นต้นว่า ใบอนุญาตหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการ หรือใบรับรองระบบงาน
ของห้องปฏิบัติการ (Accreditation Certificate)
๑๖.๖ รูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง
ด้านข้างและตราอักษร แบบ/รุ่นของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๑๗ เอกสารประกอบการจดทะเบียนในข้อ ๑๖.๓ - ๑๖.๕ ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยเป็นเอกสารต้นฉบับ หรือสําเนาก็ได้ ทั้งนี้ หากเอกสารใดเป็นสําเนาต้องมี
การรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่นผู้ยื่นขอต้องแปลเอกสารดังกล่าว
เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และจัดส่งเอกสารฉบับแปล พร้อมหนังสือรับรองการแปลเพิ่มเติมจาก
เอกสารต้นฉบับด้วย
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ข้อ ๑๘ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการจดทะเบียนมีดังนี้
๑๘.๑ ผู้ยื่นขอดําเนินการส่งเอกสารตามที่กําหนดในข้อ ๑๖ พร้อมชําระค่าธรรมเนียม
ต่อสํานักงาน
๑๘.๒ สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการให้กับผู้ยื่นขอทราบ ซึ่งในกรณีปกติ
จะใช้เวลาไม่เกิน ๓ วันทําการตามลําดับก่อนหลัง
๑๘.๓ ในระหว่างการดําเนินการสํานักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นขอจัดส่งข้อมูล หรือเอกสารอื่น
ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้
๑๘.๔ สํา นั ก งานจะดํ า เนิ น การพิ จ ารณาจดทะเบี ย น โดยตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ของเอกสาร และเปรียบเทียบความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนด
ทางเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
(๑) ในกรณีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกําหนดทางเทคนิคสํานักงานจะไม่รับจดทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมเหตุผล
(๒) ในกรณีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกําหนดทางเทคนิคสํานักงานจะรับจดทะเบียน และออกหมายเลขการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ให้กับผู้ยื่นขอ
๑๘.๕ สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทาง website ของสํานักงาน
๑๘.๖ สํานักงานจะเก็บรักษาเอกสารประกอบการรับจดทะเบียน หรือเก็บในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นเวลา ๕ ปี โดยไม่คืนให้แก่ผู้ยื่นขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจติดตาม
โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
ข้อ ๒๐ ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอจดทะเบียนตามข้อ ๑๘ ค่าถ่ายเอกสาร และทําสําเนา
รวมถึงค่าธรรมเนียมในการออกเครื่องหมายตามข้อ ๑๙ โดยสํานักงานให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้
หมวด ๔
การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
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ข้อ ๒๑ สํานักงานรับดําเนินการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ข ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในหมวด ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๒๒ ผู้ยื่นขอรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ข ต้องยื่นเอกสารเพื่อประกอบ
การพิจารณา ดังต่อไปนี้
๒๒.๑ แบบคําขอที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่สํานักงานกําหนด
๒๒.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๑ ของระเบียบนี้
๒๒.๓ เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เป็นต้นว่า
แค็ตตาล็อก (Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
๒๒.๔ รายงานผลการทดสอบ (Test Report)
๒๒.๕ เอกสารหลักฐานยืนยันความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เป็นต้นว่าใบอนุญาตหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการ หรือใบรับรองระบบงานของ
ห้องปฏิบัติการ (Accreditation Certificate)
๒๒.๖ ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ออกโดยสํานักงาน (ถ้ามี)
๒๒.๗ รูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง
ด้านข้างและตราอักษร แบบ/รุ่นของเครื่องโทรคมนาคมนั้น
ข้อ ๒๓ เอกสารประกอบการขอการรับรองในข้อ ๒๒.๓ – ๒๒.๖ ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยเป็นเอกสารต้นฉบับ หรือสําเนาก็ได้ ทั้งนี้ หากเอกสารใดเป็นสําเนาต้องมี
การรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่นผู้ยื่นขอต้องแปลเอกสารดังกล่าว
เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และจัดส่งเอกสารฉบับแปล พร้อมหนังสือรับรองการแปลเพิ่มเติมจาก
เอกสารต้นฉบับด้วย
ข้อ ๒๔ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการรับรองมีดังนี้
๒๔.๑ ผู้ยื่นขอส่งเอกสารตามที่กําหนดในข้อ ๒๒ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานักงาน
๒๔.๒ สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการให้กับผู้ยื่นขอทราบ ซึ่งในกรณีปกติ
จะใช้เวลาไม่เกิน ๕ วันทําการตามลําดับก่อนหลัง
๒๔.๓ ในระหว่างการดําเนินการสํานักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นขอจัดส่งข้อมูล หรือเอกสารอื่น
ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้
๒๔.๔ สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ของเอกสาร และเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการ
กําหนด ดังนี้
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(๑) ในกรณี ผ ลการทดสอบแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ไม่ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐาน
หรือข้อกําหนดสํานักงานจะไม่รับรอง และแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุผล
(๒) ในกรณี ผ ลการทดสอบแสดงให้ เ ห็ น ว่ า สอดคล้ อ งตามมาตรฐาน
หรือข้อกําหนดสํานักงาน จะออกใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ซึ่งระบุหมายเลขการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Number) ไว้ด้วย
๒๔.๕ สํ า นั ก งานจะเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ที่ ผ่ า น
การรับรองแล้ว และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทาง website ของสํานักงาน
๒๔.๖ สํานักงานจะเก็บรักษาเอกสารประกอบการรับรอง หรือเก็บในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นเวลา ๕ ปี โดยไม่คืนให้แก่ผู้ยื่นขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจติดตาม
โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
ข้อ ๒๖ ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอการรับรองตามข้อ ๒๔ ค่าถ่ายเอกสาร และทําสําเนา
รวมถึงค่าธรรมเนียมในการออกเครื่องหมายตามข้ อ ๒๕ โดยสํานักงาน ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในภาคผนวก ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้
หมวด ๕
ข้อกําหนดอื่น
ข้อ ๒๗ สํานักงานมีอํานาจพิจารณายอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน อันประกอบด้วย
รายงานผลการทดสอบ (Test Report) หรือผลการรับรอง (Certification) จากหน่วยงานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน หรือรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะก็ได้
ข้อ ๒๙ ผู้ ป ระกอบการที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ คํ า ยื น ยั น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรว่ า เครื่ อ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิคโดยใช้หลักการรับรองตนเอง
ของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๔
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
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๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ผู้ประกอบการอาจร้องขอให้
สํานักงานดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามระเบียบนี้ได้ ทั้งนี้ ให้สํานักงานรับทําการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานเสมือนว่าเป็นเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่มีการร้องขอจากบุคคลใดที่ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ให้สํานักงานนําวิธีการ และขั้นตอนในระเบียบนี้มาปรับใช้กับการดําเนินการทดสอบ การจดทะเบียน
หรือการรับรอง ตามแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ ๓๑ ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับกับการตรวจพิสูจน์เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของกลาง
ซึ่งสํานักงานดําเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการตรวจยืนยันความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน หรือข้อกําหนดตามมาตรการกํากับดูแลเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลังการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน
ข้อ ๓๒ การใดที่มิได้กําหนดไว้ หรือไม่อาจปฏิบัติได้ตามระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับการตีความมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค วิธีการทดสอบ หรือความน่าเชื่อถือ
และการยอมรั บ เอกสารหลั ก ฐานการตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน ซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งาน
ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
อัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
(๑) ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอทดสอบด้านคลื่นความถี่ ตามข้อ ๑๑

๒๐,๐๐๐ บาท ต่อแบบ/รุ่น

(๒) ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอทดสอบด้านอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ ๓๓,๐๐๐ บาท ต่อแบบ/รุ่น
(๓) ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอจดทะเบียน ตามข้อ ๑๘

๑,๐๐๐ บาท ต่อแบบ/รุ่น

(๔) ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับรอง ตามข้อ ๒๔

๕,๐๐๐ บาท ต่อแบบ/รุ่น

(๕) ค่าธรรมเนียมในการออกเครื่องหมาย ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๕
(๖) ค่าถ่ายเอกสารและทําสําเนารายงานผลการทดสอบ

๕ บาท ต่อเครื่องหมาย
๒,๐๐๐ บาท ต่อแบบ/รุ่น

(๗) ค่าถ่ายเอกสารและทําสําเนาใบรับรอง

๕๐๐ บาท ต่อแบบ/รุ่น

(๘) ค่าถ่ายเอกสารและทําสําเนาจดทะเบียน

๑๐๐ บาท ต่อแบบ/รุ่น

หมายเหตุ
อัตราค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

