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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกํ า หนดให้ เ ครื่ อ งโทรคมนาคม อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นโครงข่ า ยโทรคมนาคม
หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การโทรคมนาคม ตลอดจนเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม และอุ ป กรณ์ วิ ท ยุ ค มนาคม
บางประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และมาตรการกํากับดูแลเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) (๒๔) (๒๕) ประกอบมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๗
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ วรรคสองแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๙ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงประกาศกําหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๔ บรรดาผลการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งออกโดยกรมไปรษณีย์โทรเลข
หรือรายงานผลการทดสอบ ใบรับรอง และเอกสารจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ออกโดย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้ได้ต่อไปตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ และที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมต่อไป
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ข้อ ๕ ในประกาศนี้
“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องโทรคมนาคม อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่าย
โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม โดยไม่นับรวมถึง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
“การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน” หมายความว่า กระบวนการที่ใช้ในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็น
การทดสอบ (testing) การจดทะเบียน (registration) การรับรอง (certification) และกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์มีคุณสมบัติ หรือลักษณะทางเทคนิค
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด
“หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน” หมายความว่า หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งตามประกาศนี้ให้หมายความรวมถึง
(๑) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๒) หน่วยตรวจสอบ หรือหน่วยรับรองซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๓) หน่วยตรวจสอบ หรือหน่วยรับรองของต่างประเทศที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้การยอมรับตามที่ระบุไว้ในหมวด ๕ ของประกาศนี้
“หน่วยตรวจสอบ” หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการด้านการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้
“หน่วยรับรอง” หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการด้านการรับรอง ซึ่งเป็นการให้คํายืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์มีคุณสมบัติ หรือลักษณะทางเทคนิคสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้
“ผู้ประกอบการ” ให้หมายความรวมถึง ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย หรือผู้นําเข้าซึ่งเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ที่มีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
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“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
ขอบข่าย การใช้บังคับ และข้อยกเว้น
ข้อ ๖ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แบ่งเป็น
๒ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภท ก (Class A equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการ
ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบ
จากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว จึงแจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ของประกาศนี้
(๒) ประเภท ข (Class B equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการ
ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบ
จากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นต้องได้รับการรับรอง
จากสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๓ ของประกาศนี้
ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทใดต้องได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในลักษณะใด โดยอาจระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐาน
ทางเทคนิค หรือระบุไว้ในข้อกําหนดทางเทคนิค เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จําแนกตามประเภทที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานในวาระเริ่มแรกเมื่อประกาศนี้ใช้บังคับระบุไว้ในภาคผนวก ก
ข้อ ๘ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้
(๑) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน การศึกษา และที่ติดตั้ง
ในห้องปฏิบัติการทดลองของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(๒) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้งานในด้านจารกรรม เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

(๓) เครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ใ ช้ในการศึกษาวิจั ยทางวิ ทยาศาสตร์ และนิ เวศวิ ท ยา
รวมทั้งที่ใช้ในการติดตามและค้นหาสัตว์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สิ่งแวดล้อม หรือนิเวศวิทยา
(๔) เครื่อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ที่ นํ ามาใช้ ในการปฏิ บัติ งานของทบวงการชํ า นัญ พิเ ศษ
ของสหประชาชาติ
(๕) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับสถานีเรือ หรือสถานีอากาศยานจากต่างประเทศ
ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับเรือ หรืออากาศยานนั้น
(๖) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่นําเข้าในลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว (personal effects)
เป็นการชั่วคราว โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์ และนําออกนอกประเทศเมื่อหมดความจําเป็น
ในการใช้งาน
คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม หรืออาจพิจารณากําหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ได้รับยกเว้นเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจยืนยันคุณสมบัติ หรือลักษณะทางเทคนิคประกอบการอนุญาต
ให้ใช้งาน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการได้ กํ า หนดให้ เ ครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ใ ดต้ อ งได้ รั บ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน แต่ยังมิได้ประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค หรือมีข้อกําหนด
ทางเทคนิคสําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนด
ทางเทคนิคระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศตามที่เห็นสมควรก่อนได้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการได้ประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ หรือได้มีข้อกําหนดทางเทคนิคไว้แล้ว แต่มิได้กําหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว
ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ให้คํายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค
โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC)
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ ของประกาศนี้
ข้อ ๑๑ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้ให้ใช้หลักการของการทดสอบตัวอย่าง
หรือการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Testing) ซึ่งหมายถึงการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ส่งมา
เป็นตัวอย่างของแบบรุ่นเดียวกันกับที่ผลิต หรือนําเข้า โดยถือว่าตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผลิต หรือนําเข้านั้นทั้งหมด
ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ ให้ ใ ช้บั ง คั บสํ าหรั บ การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน ทั้ ง ที่ดํ า เนิน การ
โดยสํานักงานซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และที่ดําเนินการโดยหน่วยตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานอื่น ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
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หมวด ๒
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก
ข้อ ๑๓ หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้ สามารถรับทําการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ประเภท ก ได้
(๑) สํานักงาน
(๒) หน่ ว ยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากคณะกรรมการในฐานะ
หน่วยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง หรือหน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง
(๓) หน่ ว ยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของต่ า งประเทศที่ ค ณะกรรมการให้ ก ารยอมรั บ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๕ ของประกาศนี้
ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานมีอํานาจรับทําการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก
ซึ่งผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๓ แล้วได้ ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๑๕ ให้สํานักงานออกหมายเลขการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Registration
Number) ให้กับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยมีรูปแบบตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๒๗ (๑)
หมวด ๓
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ข
ข้อ ๑๖ หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้ สามารถรับทําการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ประเภท ข ได้
(๑) สํานักงาน
(๒) หน่ ว ยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากคณะกรรมการในฐานะ
หน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง
(๓) หน่ ว ยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของต่ า งประเทศที่ ค ณะกรรมการให้ ก ารยอมรั บ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๕ ของประกาศนี้
ข้อ ๑๗ ให้สํานักงานมีอํานาจรับทําการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ข
ซึ่งผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๖ แล้วได้ ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ข้อ ๑๘ ให้สํานักงานออกใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate)
ให้กับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งต้องระบุหมายเลขการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Number) โดยมีรูปแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๗ (๒)
หมวด ๔
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบการซึ่งมีห น้าที่ให้คํา ยืนยันเป็น ลายลักษณ์ อักษรว่า เครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค โดยใช้หลักการรับรอง
ตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กําหนดไว้ใน
ข้ อ ๑๐ ต้ อ งจั ด ทํ า แบบรั บ รองตนเอง เพื่ อ แสดงรายละเอี ย ดของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์
ตามรูปแบบที่กําหนดในภาคผนวก ข และจัดส่งแบบรับรองตนเองที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วให้สํานักงาน
ให้ผู้ประกอบการเก็บรักษาสําเนาแบบรับรองตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง
(supporting documentation) ไว้เพื่อใช้ในการตรวจติดตามตามมาตรการกํากับดูแลเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เอกสารหลักฐานดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
คุณสมบัติ หรือลักษณะทางเทคนิค และข้อมูลการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ตามหมวดนี้ต้องไม่ดัดแปลงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ให้ผิดแผกไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ผู้ประกอบการต้องมีภาระรับผิดชอบในกรณีที่สํานักงานตรวจพบว่ามีการดัดแปลงเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ โดยไม่ได้แจ้งให้สํานักงานทราบล่วงหน้า หรือตรวจพบว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผลิต
จําหน่าย หรือนําเข้ามีคุณสมบัติ หรือลักษณะทางเทคนิคในสาระสําคัญไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค
ผู้ประกอบการอาจมีภาระรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามที่มีบัญญัติไว้
ในกฎหมายอื่นเพิ่มเติมด้วย
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ตามหมวดนี้อาจจัดให้มีถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค เพื่อแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว
มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน หรือข้อกําหนดทางเทคนิค โดยการพิมพ์ข้อความไว้ในคู่มือการใช้งาน
แสดงไว้ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือจัดทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือแสดงข้อความในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอแสดงผลของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังนี้
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“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดทางเทคนิค
ของ กสทช.”
หมวด ๕
การยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์ การยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากหน่ว ยตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ
(๒) หลักเกณฑ์ตามความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน ด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Mutual Recognition Arrangement/Agreement for
Conformity Assessment of Telecommunication Equipment) ภายใต้กรอบความร่วมมือที่ประเทศไทย
เข้าร่วมดําเนินการเป็นภาคีสมาชิก และคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(๓) หลักเกณฑ์เฉพาะตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๖
สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบการมีสิทธิในการผลิต จําหน่าย หรือนําเข้าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่มี
คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคเช่นเดียวกันกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานแล้ว ตามที่แจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ หรือที่ระบุไว้ในใบรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามที่ตนเอง
ผลิต จําหน่าย หรือนําเข้าเพื่อใช้งานในประเทศ
ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้สํานักงานทราบในกรณีของการดัดแปลงเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคผิดแผกไปจากรายละเอียดที่แจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ หรือที่ระบุไว้ในใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยแบ่งการดัดแปลงเป็น ๒ ลักษณะ
ดังนี้
(๑) การดัดแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนด
ทางเทคนิคของคณะกรรมการ ซึ่งไม่จําเป็นต้องทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซ้ํา

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง
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(๒) การดัดแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนด
ทางเทคนิคของคณะกรรมการ ซึ่งเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ดัดแปลงแล้วนั้นจําเป็นต้องได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะผลิต จําหน่าย หรือนําเข้าเพื่อใช้งานในประเทศ
ตัวอย่างของการดัดแปลงในลักษณะดังกล่าว มีดงั นี้
(๒.๑) การเปลี่ยนแปลงสายอากาศด้านส่ง
(๒.๒) การเปลี่ยนแปลงกําลังส่ง หรือลักษณะการแผ่คลื่น
(๒.๓) การเปลี่ยนแปลง interface card ที่มีอยู่เดิม
(๒.๔) การเพิ่มเติม interface card ใหม่
ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบการต้องมีภาระรับผิดชอบในกรณีที่สํานักงานตรวจพบว่า มีการดัดแปลง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือตรวจพบว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผลิต
จําหน่าย หรือนําเข้ามีคุณสมบัติ หรือลักษณะทางเทคนิคในสาระสําคัญไม่เป็นไปตามที่แจ้งจดทะเบียน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ หรือที่ระบุไว้ในใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ผู้ประกอบการอาจมีภาระรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามที่มีบัญญัติไว้
ในกฎหมายอื่นเพิ่มเติมด้วย
ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกําหนดทางเทคนิค เพื่อแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว
มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน หรือข้อกําหนดทางเทคนิค โดยการพิมพ์ข้อความไว้ในคู่มือการใช้งาน
แสดงไว้ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือจัดทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือแสดงข้อความในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอแสดงผลของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความดังนี้
“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนดทางเทคนิค
ของ กสทช.”
ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบการมีหน้าที่แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ดังนี้
(๑) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก ให้แสดงเครื่องหมาย มีรูปแบบดังนี้
CLASS A
NBTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX

โดย YYYYYY หมายถึง
ZZ
หมายถึง
XXXX หมายถึง

หรือ

CLASS A
NBTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX

หมายเลขการจดทะเบียน (๖ หลัก)
เลขปี ค.ศ. ที่จดทะเบียน (สองหลักสุดท้าย)
รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (๔ หลัก)

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หน้า ๔๕
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(๒) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ข ให้แสดงเครื่องหมาย มีรูปแบบดังนี้
CLASS B
NBTC ID. AAAAAA-BB-XXXX

หรือ

CLASS B
NBTC ID. AAAAAA-BB-XXXX

โดย AAAAAA หมายถึง หมายเลขการรับรอง (๖ หลัก)
BB
หมายถึง เลขปี ค.ศ. ที่รับรอง (สองหลักสุดท้าย)
XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (๔ หลัก)
ผู้ประกอบการต้องแสดงเครื่องหมายที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ หรือคู่มือ
การใช้งาน หรือแสดงเครื่องหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการแสดงเครื่องหมายผ่านจอแสดงผล
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กรณีผู้ประกอบการเลือกที่จะแสดงเครื่องหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีถ้อยคําอธิบายวิธีการแสดงเครื่องหมายผ่านจอแสดงผลของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ โดยการพิมพ์ข้อความไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือจัดทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภัณฑ์
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทใด หรือชนิดใด
ต้องระบุถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือ ข้อ กําหนดทางเทคนิคเป็นกรณี
เฉพาะผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๒๙ ให้สํานักงานออกเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาต และค่าธรรมเนียมในการออกเครื่องหมายดังกล่าวให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
กรณีผู้ประกอบการเลือกที่จะออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ด้วยตนเอง ให้สํานักงานพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง และค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๗
มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ข้อ ๓๐ ให้ สํ า นั ก งานจั ด ให้ มี ม าตรการกํ า กั บ ดู แ ลเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ภ ายหลั ง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือหลายวิธีรวมกัน ซึ่งอาจแตกต่างกันได้
ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนด
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ
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(๒) การตรวจติดตามสถานที่จําหน่ายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมาย และถ้อ ยคํา
แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค
(๓) การสุ่มเลือกเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผลิต จําหน่าย หรือใช้งาน มาทําการตรวจยืนยัน
ความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค
(๔) การรับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ หรือผู้ประกอบการรายอื่นถึงความไม่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค
ข้อ ๓๑ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ให้เลขาธิการ
ดําเนินการตามความเหมาะสม และสภาพของความผิดนั้น ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือระงับการผลิต จําหน่าย หรือใช้งานเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อกําหนดทางเทคนิค
(๓) เสนอให้คณะกรรมการเพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(๔) การเปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ข้อ ๓๒ ในกรณี ที่ จํ า เป็ น และเหมาะสมคณะกรรมการอาจกํ า หนดให้ เ ครื่ อ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์บางประเภท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ทันทีก็ได้
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ก
รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จาแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
รายการเครื่องโทรคมนาคม

มาตรฐานทางเทคนิค

และอุปกรณ์
หรือข้อกาหนดทางเทคนิค
เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมในกิ จ การวิ ท ยุ
กทช. มท. ๑๐๑๘-๒๕๕๐
สมัครเล่น
เครื่ องวิ ทยุ คมนาคมในกิ จการเคลื่ อนที่ กทช. มท. ๑๐๐๑-๒๕๕๓ (VHF/UHF)
ทางบก (ทั่วไป)
กทช. มท. ๑๐๐๒-๒๕๕๓ (CB78/245)
กทช. มท. ๑๐๐๙-๒๕๔๙ (Trunked)
กทช. มท. ๐๐๖-๒๕๔๘ (Microphone)
กทช. มท. ๐๐๗-๒๕๔๘ (Radio Control)
กทช. มท. ๑๐๒๔-๒๕๕๒ (Digital VHF/UHF)
ข้อกาหนดทางเทคนิคอื่น
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
กทช. มท. ๑๐๐๔-๒๕๕๓
ทางบก ระบบ Cellular
กทช. มท. ๑๐๐๘-๒๕๔๙
กทช. มท. ๑๐๑๔-๒๕๕๒
กทช. มท. ๑๐๑๕-๒๕๕๒
กทช. มท. ๑๐๑๖-๒๕๔๙
กทช. มท. ๑๐๑๗-๒๕๔๙
กสทช. มท. ๑๐๒๖-๒๕๕๗
กสทช. มท. ๑๐๒๗-๒๕๕๗
ระบบเครื่องวิทยุ ติดตามตัว เฉพาะกลุ่ ม กสทช. มท. ๑๐๒๘-๒๕๕๘ (Base Unit)
(On-site Paging system)
กสทช. มท. ๑๐๒๙-๒๕๕๘ (Pocket Unit)
เครื่ องวิ ทยุ คมนาคมในกิ จการเคลื่ อนที่ กทช. มท. ๑๐๒๐-๒๕๕๐ (CB27)
ทางทะเล
กทช. มท. ๑๐๒๑-๒๕๕๐ (VHF)
กทช. มท. ๑๐๒๒-๒๕๕๒ (MF/HF)
ข้อกาหนดทางเทคนิคอื่น
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
กทช. มท. ๑๐๐๓-๒๕๕๓ (VHF)
ทางการบิน
กทช. มท. ๑๐๒๓-๒๕๕๓ (VDL)
ข้อกาหนดทางเทคนิคอื่น
เครื่ องวิ ทยุ คมนาคมในกิ จ การประจ าที่
ข้อก าหนดทางเทคนิคตามที่กาหนดไว้ในแผน
(Microwave Fixed Link)
ความถี่วิทยุ

ประเภทของการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน
ประเภท ข
ประเภท ข
ประเภท ข
ประเภท ข
ประเภท ก
ประเภท ก
ประเภท ข
แล้วแต่กรณี

ประเภท ข

ประเภท ข
ให้ใช้ SDoC
ประเภท ข
ประเภท ข
ประเภท ข
แล้วแต่กรณี
ประเภท ข
ประเภท ข
แล้วแต่กรณี
ให้ใช้ SDoC

รายการเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม

มาตรฐานทางเทคนิค

ประเภทของการตรวจสอบ

หรือข้อกาหนดทางเทคนิค
และรับรองมาตรฐาน
กทช. มท. ๐๐๕-๒๕๔๘ (GMPCS)
ประเภท ก
กทช. มท. ๑๐๑๙-๒๕๕๑ (FSS GSO antenna) ประเภท ก
ข้อกาหนดทางเทคนิคอื่น
แล้วแต่กรณี
เครื่องวิทยุคมนาคมอื่นที่คณะกรรมการฯ
ประเภท ก (ที่ ต้ อ งได้ รั บ
อนุญาตให้ใช้งาน
ใบอนุญาต)
กทช. มท. ๑๐๑๐-๒๕๕๐ (RFID)
ให้ใช้ SDoC (ที่ได้รับยกเว้ น
ใบอนุญาต)
กสทช. มท. ๑๐๑๑-๒๕๕๗ (Vehicle Radar) ประเภท ก
กทช. มท. ๑๐๑๒-๒๕๕๑ (RLAN)
ให้ใช้ SDoC
กทช. มท. ๑๐๑๓-๒๕๕๒ (BWA)
ประเภท ข
ข้อกาหนดทางเทคนิคอื่น
แล้วแต่กรณี
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กทช. มท. ๒๐๐๑-๒๕๕๐
ให้ใช้ SDoC
โครงข่ายระบบสื่อสารทางแสง
(Optical Communications System)
เครื่องโทรคมนาคมปลายทาง
กสทช. มท. ๓๐๐๑-๒๕๕๕ (EMC)
ให้ใช้ SDoC
Telecommunication Terminal
กทช. มท. ๔๐๐๑-๒๕๕๐
ให้ใช้ SDoC
Equipment)
(Electrical Safety)
เครื่องวิทยุคมนาคมกาลังส่งต่า หรือ
กสทช. มท. ๑๐๒๕-๒๕๕๗ (57-66 GHz SRD) ประเภท ก
เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น
ข้ อ ๒ ของประกาศ กทช. เรื่ อ ง เครื่ อ งวิ ท ยุ
(Low power device or short range คมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้ น ให้ใช้ SDoC
ใบอนุ ญ าต ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม
device)
๒๕๕๐
อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ายโทรคมนาคม
ประเภท กสาหรับ
Broadband PLC
(in-building)
กสทช. มท. ๒๐๐๒-๒๕๕๕ (PLC)
ให้ใช้ SDoC สาหรับ
Narrowband PLC
กทช. มท. ๖๒๐๑-๒๕๕๐
ไม่ อ ยู่ ภ าย ใต้ บั ง คั บ ขอ ง
(มาตรฐานทางเทคนิ ค ส าหรั บ การเชื่ อ ม ต่ อ ประกาศนี้
โครงข่ายโทรคมนาคมแบบ NGN)
กทช. มท. ๖๑๐๑-๒๕๕๑
ไม่ อ ยู่ ภ าย ใต้ บั ง คั บ ขอ ง
(มาตรฐานทางเทคนิ ค ส าหรั บ การเชื่ อ มต่ อ ประกาศนี้
โครงข่ายโทรคมนาคมแบบ TDM)

ภาคผนวก ข
Supplier’s Declaration of Conformity (SDoC) Format
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
(Supplier’s Declaration of Conformity)
๑. รายละเอียดของผู้ประกอบการ
๑.๑ ชื่อหน่วยงาน
๑.๒ ที่อยู่
๒. รายละเอียดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
๒.๑ ประเภท/ชนิดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
๒.๒ ตราอักษร (brand name)

๒.๓ แบบ/รุ่น (model)

๒.๔ มาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิคที่แสดงความสอดคล้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ข้างต้น มีความสอดคล้องตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค ของส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ

๓. เอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง

ลงชื่อ
(

)
ผู้มีอานาจลงนาม

ตาแหน่ง
วันที่
ผู้ประกอบการจะต้องจัดส่งแบบรับรองตนเองที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สานักงานฯ และเก็บรักษาสาเนาแบบ
รับรองตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง เพื่อใช้ประกอบการตรวจติดตามของสานักงานฯ ตามมาตรการกากับดูแล
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี)

