เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการอนุญาตให้จดั ตัง้ หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
โดยที่ เป็น การสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญ าตให้จัด ตั้ง หน่ ว ย
ตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) และ (๒๕) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญั ติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุ ญ าตให้ จัด ตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่อ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ลงวัน ที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้ อบั งคับ หรือ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“เครื่องโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ” หมายความว่า เครื่องโทรคมนาคม อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใน
โครงข่ายโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
“หน่วยตรวจสอบ” หมายความว่า หน่วยงานซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.
ให้ทาหน้าที่ให้บริการด้านการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้อกาหนดทางเทคนิคที่ กสทช. กาหนด
“ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยตรวจสอบเครื่ อ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า บุคลากรของหน่วยตรวจสอบที่มีหน้าที่ควบคุมกิจกรรมการ
ทดสอบ และบุคลากรของหน่วยตรวจสอบที่มีหน้าที่ดาเนินการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
“หน่วยรับรองระบบงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้การรับรอง
อย่างเป็นทางการว่า หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานมีความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมตามที่กาหนด

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมวด ๑
หน่วยตรวจสอบ
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาต มีหน้าที่ให้บริการด้านการทดสอบ (testing) เครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์แก่ผู้ขอใช้บริการ ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิคที่ กสทช. กาหนด
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๖ หน่ ว ยตรวจสอบที่ ให้ บ ริก ารด้ านการทดสอบตามมาตรฐานของประเทศคู่ ค้ าอื่ น
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งจาก กสทช. ให้เป็นหน่วยตรวจสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกันด้านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Mutual Recognition Arrangement/Agreement
on Conformity Assessment of Telecommunication Equipment: MRA) ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมดาเนินการเป็นภาคีสมาชิก จะต้องได้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้ และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการแต่งตั้ง (Designation) หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
กสทช. กาหนด
ข้อ ๗ หน่วยตรวจสอบมีสองประเภท ดังนี้
๗.๑ หน่วยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ หน่วยตรวจสอบที่มีการดาเนินงาน
ที่สอดคล้องตามข้อกาหนดซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑ หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
๗.๒ หน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง ได้แก่
(๑) หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน (accreditation) จากระบบ
การรับ รองห้ อ งปฏิ บั ติก ารทดสอบจากส านั กงานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม หรือ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบว่ามีความสามารถตามข้อกาหนดในมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑ หรือมาตรฐาน
ที่เทียบเท่าในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
(๒) หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ที่มีความสามารถ (Competent Accreditation Body) ของต่างประเทศ ซึ่งมีความตกลงภายใต้
กรอบความร่วมมือที่ประเทศไทยเข้าร่วมดาเนินการเป็นภาคีสมาชิก ว่ามีความสามารถตามข้อกาหนด
ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าในขอบข่ายการให้บริการทดสอบ
ที่ยื่นขอรับใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมวด ๒
การขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๘.๑ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีสถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบอยู่ในประเทศไทย
๘.๒ มีห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ ของประกาศนี้
๘.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘.๔ ไม่เคยถูก กสทช. เพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่พ้นระยะเวลาหกเดือนแล้ว
๘.๕ มีผู้ตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติและจานวนตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
๘.๖ มีบุคลากรหลัก ซึ่งมีอานาจหน้าที่และทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดาเนินการ
ตามหน้าที่ และผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุป กรณ์ ในขอบข่ายการให้ บริการทดสอบที่ ยื่น ขอรับใบอนุญ าต และ
ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
กสทช. ประกาศกาหนด
ข้อ ๙ คุณสมบัติและจานวนของผู้ตรวจสอบ
๙.๑ ผู้ตรวจสอบที่มีหน้าที่ควบคุมกิจกรรมการทดสอบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีประสบการณ์ในการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในขอบข่าย
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับใบอนุญาตไม่น้อยกว่าสองปี
(๒) ผ่านการฝึกอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพของหน่วย
ตรวจสอบ ตามมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า
๙.๒ ผู้ตรวจสอบที่มีหน้าที่ดาเนินการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความรู้ความเข้าใจ และความชานาญทางเทคนิคในการทดสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องในขอบข่าย
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
(๒) ผ่ า นการฝึ ก อบรมและมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบคุ ณ ภาพของ
หน่วยตรวจสอบ ตามมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑ หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า
๙.๓ ผู้ตรวจสอบต้องไม่เคยดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการทดสอบ หรือรายงาน
ผลการทดสอบโดยไม่สุจริตจนเป็นเหตุให้หน่วยตรวจสอบต้องถูก กสทช. เพิกถอนใบอนุญาตเพราะ
การกระทาดังกล่าว

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๙.๔ หน่วยตรวจสอบต้องมีจานวนของผู้ตรวจสอบที่มีหน้าที่ควบคุมกิจกรรมการทดสอบ
และจานวนของผู้ตรวจสอบที่มีหน้าที่ดาเนินการทดสอบในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งต่อห้า
ข้อ ๑๐ เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาต
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของ
กสทช. ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลและสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
๑๐.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจกระทาการ
ผูกพันนิติบุคคล
๑๐.๓ หนังสือมอบอานาจตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
๑๐.๔ เอกสารหลั ก ฐานแสดงถึ ง การด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งตามข้ อ ก าหนด
ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑ หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าในขอบข่ายการให้บริการ
ทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต ในกรณีของการขอรับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง
๑๐.๕ ส าเนาใบรั บ รองระบบงาน (Accreditation Certificate) จากหน่ ว ย
รับรองระบบงานที่มีความสามารถ ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต ในกรณีของการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง
๑๐.๖ เอกสารแสดงโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง
๑๐.๗ เอกสารหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถของบุคลากร ทรัพยากรที่จาเป็น
ต่อการดาเนินการตามหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของมาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑ หรือ
มาตรฐานที่เทียบเท่า และตามที่ กสทช. กาหนดไว้ในประกาศนี้
๑๐.๘ แผนผังห้องปฏิบัติการทดสอบ
๑๐.๙ รายละเอียดขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต
๑๐.๑๐ รายละเอียดของวิธีการทดสอบ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต
๑๐.๑๑ สาเนาเอกสารระบบคุ ณ ภาพ เอกสารขั้น ตอนการด าเนิ น งาน ขั้ น ตอน
การปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการทดสอบที่จาเป็น
๑๐.๑๒ ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ (Test Report)
๑๐.๑๓ รายละเอียดข้อมูลค่าบริการทดสอบในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ขอรับ
ใบอนุญาต
เอกสารประกอบค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเป็ น ภาษาไทย หรื อ ภาษาอั ง กฤษ
ซึ่ งประทั บ ตราส าคั ญ ของผู้ ยื่ น ขอ โดยเป็ น เอกสารต้ น ฉบั บ หรื อ ส าเนาก็ ได้ ทั้ ง นี้ หากเอกสารใด
เป็นสาเนาต้องมีการรับรองความถูกต้องของสาเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่นผู้ขอรับ
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ใบอนุ ญ าตต้ อ งแปลเอกสารดั งกล่ าวเป็ น ภาษาไทยหรือ ภาษาอั งกฤษ และจั ด ส่ งเอกสารฉบั บ แปล
พร้อมหนังสือรับรองการแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย
หมวด ๓
วิธีการขอรับและออกใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๑๑ วิธีการขอรับใบอนุญาต
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการ ดังนี้
๑๑.๑ ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้
พร้อมทั้งระบุขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ชัดเจน
๑๑.๒ ยื่นแบบคาขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมเอกสารหลักฐาน
หรือข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการอนุญาตตามข้อ ๑๐ ด้วยตนเอง ณ สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ต
๑๑.๓ ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ตามอัตราที่กาหนดท้ายประกาศนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคาขอ
ข้อ ๑๒ วิธีการพิจารณาและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๒.๑ สานักงาน กสทช. พิจารณาตรวจสอบแบบคาขอที่กรอกแล้ว และเอกสาร
หลักฐานที่จาเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน
๑๒.๒ หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาตามข้อ ๑๐
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ สานักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่จาเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สานักงาน กสทช. ได้รับเอกสาร
หลักฐานจากผู้ขอรับใบอนุญาต และจะยังไม่นาเสนอ กสทช. จนกว่าจะได้รับเอกสารหลักฐานที่จาเป็น
เพียงพอต่อการพิจารณา
๑๒.๓ กสทช. จะประชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยให้ ส านั ก งาน กสทช.
พิจารณาแจ้งมติ กสทช. ให้ ผู้ขอรับใบอนุญ าตทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ วันนับแต่วัน ที่
กสทช. มีมติ
๑๒.๔ ในระหว่างการพิจารณา กสทช. อาจแจ้งให้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งข้อมูล
หรื อ เอกสารอื่ น ที่ จ าเป็ น ต่ อ การพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ได้ หรื อ สั่ ง การให้ มี ก ารส ารวจหน่ ว ยตรวจสอบ
ณ สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อตรวจประเมินความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจประเมิน
ความสามารถดังกล่าว
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ในการตรวจประเมินความสามารถของหน่วยตรวจสอบข้างต้น ให้สานักงาน
กสทช. ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการประเมินความสามารถหน่วยตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ใน
ภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้
๑๒.๕ หาก กสทช. พิจารณาอนุญาต สานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขอรับใบอนุญ าตทราบ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนด
ท้ายประกาศนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงาน กสทช.
รูปแบบใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ค ท้ายประกาศนี้
ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถเลือกให้ กสทช. ออกใบอนุญาตเป็นฉบับภาษาไทย
หรือฉบับภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบก็ได้
หาก กสทช. พิจารณาไม่อนุญาต สานักงาน กสทช. จะแจ้งมติ กสทช.
ให้ผู้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ
๑๒.๖ ให้สานักงาน กสทช. เก็บบันทึกข้อมูลของหน่วยตรวจสอบที่ได้รับใบอนุญาต
ในทะเบียนรายชื่อหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และประกาศให้ทราบทั่วกันผ่านทาง
เว็บไซต์ของสานักงาน กสทช.
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบประสงค์จะขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการให้บริการ
ทดสอบภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นแบบคาขอในส่วนที่ขออนุญาตเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ อายุของใบอนุญาต ให้เป็นไปดังนี้
๑๔.๑ ใบอนุญาตมีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตนั้นจาก กสทช.
๑๔.๒ ใบอนุญาตสิ้นผล ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตสิ้นอายุตามข้อ ๑๔.๑ และหน่วยตรวจสอบมิได้แสดงความจานง
ขอต่ออายุใบอนุญาต
(๒) หน่วยตรวจสอบเลิกประกอบกิจการ หรือแจ้งขอยกเลิกใบอนุญาต
(๓) หน่วยตรวจสอบเป็นบุคคลล้มละลาย
๑๔.๓ ใบอนุญาตที่ กสทช. ออกให้แทนใบอนุญาตฉบับเดิม เนื่องจากชารุด สูญหาย
หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยตรวจสอบ ให้มีอายุเท่ากับอายุที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตฉบับเดิม
๑๔.๔ ในกรณีของการต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาตฉบับใหม่ให้เริ่มนับถัดจาก
วันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ
ข้อ ๑๕ การขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
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๑๕.๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการออกใบอนุญาต
ตามข้อ ๑๐
๑๕.๒ ในระหว่างการดาเนินการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ถือว่าผู้ยื่นคาขออยู่ใน
ฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสานักงาน กสทช.
๑๕.๓ ผู้ยื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๒ ของประกาศนี้ ทั้งนี้
หน่วยตรวจสอบที่ กสทช. สั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่สามารถยื่นคาขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตในระหว่าง
ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตได้
๑๕.๔ วิธีการพิจารณาในการต่ออายุใบอนุญาต ให้นาความในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการให้บริการทดสอบและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ง ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้
หมวด ๔
ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต
ข้อ ๑๗ สิทธิและหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ
๑๗.๑ หน่วยตรวจสอบ มีหน้าที่ให้บริการด้านการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือตามที่มีการร้องขอจากบุคคลใดซึ่งมีความประสงค์จะให้มี
การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับอนุญาต
ผู้ใช้บริการจากหน่วยตรวจสอบสามารถนารายงานผลการทดสอบที่ออกโดย
หน่วยตรวจสอบมาใช้ประกอบการจดทะเบียน หรือการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ แล้วแต่กรณี
จากสานักงาน กสทช. ได้
๑๗.๒ หน่วยตรวจสอบมีสิทธิแสดงเครื่องหมาย หรืออ้างถึงการได้รับใบอนุญาต
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.
๑๗.๓ หน่ วยตรวจสอบประเภทที่สอง มี สิท ธิยื่น ขอรับ การแต่งตั้ งให้ เป็ น หน่ ว ย
ตรวจสอบ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกันด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ (Mutual Recognition Arrangement/Agreement: MRA)
ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด
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ข้อ ๑๘ เงื่อนไขการอนุญาต
๑๘.๑ หน่วยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง ต้องคงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงาน
ที่ ส อดคล้ อ งตามข้ อ ก าหนด ซึ่ ง อ้ า งอิ งจากมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑ หรื อ มาตรฐาน
ที่เทียบเท่าในขอบข่ายการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาตตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับใบอนุญาต
๑๘.๒ หน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง ต้องคงไว้ซึ่งความสามารถและสถานภาพ
การได้ รับ การรับ รองความสามารถจากหน่ วยรับ รองระบบงานที่ มี ค วามสามารถตามข้ อ ก าหนดใน
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 หรื อ มาตรฐานที่ เที ย บเท่ า ในขอบข่ ายการให้ บ ริก ารทดสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาตตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
๑๘.๓ หน่ ว ยตรวจสอบต้ อ งคงไว้ ซึ่ ง มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ให้ บ ริการทดสอบ ซึ่ งรวมถึ งความเป็ น กลางและความซื่อ ตรงในการด าเนิ น การ และต้อ งรักษาไว้
ซึ่งคุณสมบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
๑๘.๔ หน่วยตรวจสอบต้องไม่เรียกเก็บค่าบริการทดสอบจากผู้ใช้บริการเกินอัตรา
ขั้น สูงที่ กสทช. กาหนด หรือไม่ เกิ น อัต ราค่าบริการทดสอบของหน่ วยตรวจสอบนั้ น ที่ กสทช.
ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
หากหน่ ว ยตรวจสอบประสงค์ จ ะเปลี่ ย นแปลงอั ต ราค่ า บริ ก ารทดสอบ
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ไว้แล้ว จะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
กสทช. และต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก กสทช. ก่ อ นจึ งจะสามารถน าอั ต ราค่ าบริก ารดั งกล่า ว
ไปดาเนินการได้
๑๘.๕ หน่วยตรวจสอบต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) สถานภาพทางกฎหมาย และสถานภาพการได้รับ รองความสามารถ
จากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ
(๒) การลดขอบข่ายการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ได้รับใบอนุญาต
(๓) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากรหลัก ผู้ตรวจสอบ
และผู้มีอานาจลงนาม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ และเครื่องมืออุปกรณ์อื่น
ที่จาเป็นและสาคัญ
(๔) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กสทช. ได้กาหนดไว้
๑๘.๖ หน่ ว ยตรวจสอบต้ อ งให้ ค วามร่วมมื อ ตามที่ จาเป็ น ต่อ ส านั ก งาน กสทช.
และต้องเผยแพร่ เก็บรักษา และส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช.
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(๑) บัญชีรายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้ดาเนินการทดสอบ
ข้ อ มู ล ผลการทดสอบ รายงานผลการทดสอบ และเอกสารหรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินการทดสอบ
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชานาญ
ที่เหมาะสม
(๓) เอกสารหลักฐานแสดงถึงการดาเนินการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขการอนุญาต
๑๘.๗ หน่วยตรวจสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจประเมินความสามารถอันเกิดจากการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ขอบข่ายการให้บริการทดสอบ
(๒) การตรวจติดตามและประเมินผล หรือการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบ
ความชานาญ
(๓) การตรวจสอบตามข้อร้องเรียนหรือการร้องขอจากบุคคลใด อันเกี่ยวกับ
หน่วยตรวจสอบ
(๔) ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การอนุ ญ าตและเงื่ อ นไขการอนุ ญ าตที่
กสทช. กาหนด
๑๘.๘ ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบแสดงเครื่องหมาย หรืออ้างถึงการได้รับใบอนุญาต
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. เงื่อนไขการแสดงเครื่องหมาย หรืออ้างถึง
การได้รับใบอนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กาหนดในภาคผนวก จ ท้ายประกาศนี้
๑๘.๙ ในกรณี ที่ห น่ วยตรวจสอบนาสถานภาพการได้รับใบอนุญ าตไปใช้โฆษณา
เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยตรวจสอบสามารถนาสถานภาพการได้รับใบอนุญาตไปโฆษณา
เผยแพร่ เฉพาะในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
(๒) การโฆษณาเผยแพร่จะต้องไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าหน่วยตรวจสอบ
เป็นตัวแทนของ กสทช. หรือของสานักงาน กสทช.
(๓) การโฆษณาเผยแพร่จะต้อ งไม่ ทาให้ เกิ ด ความเข้ าใจผิ ด ว่าสานั กงาน
กสทช. ได้ รับ จดทะเบี ยนหรือ รับ รองเครื่อ งโทรคมนาคมและอุป กรณ์ ที่ ผ่านการทดสอบจากหน่ ว ย
ตรวจสอบนั้น จนกว่าผู้ใช้บริการหน่วยตรวจสอบหรือบุคคลอื่นใดจะได้นารายงานผลการทดสอบนั้น
มาใช้ประกอบการจดทะเบียนหรือรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากสานักงาน กสทช.
(๔) หน่วยตรวจสอบที่ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ไม่ว่าด้วยกรณีใด
ก็ตาม จะต้องระงับการโฆษณาเผยแพร่สถานภาพการได้รับใบอนุญาตทันที และต้องไม่กระทาการใด ๆ
ซึ่งนาไปสู่การเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานภาพการได้รับใบอนุญาต
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๑๘.๑๐ หน่ ว ยตรวจสอบต้ อ งมี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ผลใด ๆ
ต่อผู้ใช้บริการของหน่วยตรวจสอบ อันเกิดจากการดาเนินการทดสอบของหน่วยตรวจสอบนั้น
หมวด ๕
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ข้อ ๑๙ กสทช. อาจกาหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วย
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี หรือตามระยะเวลาที่ กสทช. เห็นสมควร รวมทั้งการตรวจติดตาม
ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการทดสอบในขอบข่ายที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้หน่วยตรวจสอบ
คงไว้ซึ่ งความสามารถในการให้ บ ริก ารทดสอบเครื่อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ในขอบข่ ายที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาต
ในการตรวจติดตามและประเมินผลอาจตรวจประเมินระบบการบริหารงานหรือระบบคุณภาพ
ของหน่ ว ยตรวจสอบบางส่ ว น หรื อ ทั้ ง หมดตามความเหมาะสม แต่ ต้ อ งมี ก ารตรวจติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดภายในระยะเวลาสามปี
ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบให้สานักงาน กสทช.
น าหลักเกณฑ์ แ ละวิธีการประเมิน ความสามารถหน่วยตรวจสอบ ตามที่ก าหนดไว้ในภาค ผนวก ข
ท้ายประกาศนี้มาปรับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ กสทช. อาจกาหนดให้หน่วยตรวจสอบเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชานาญ
(proficiency testing) หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๑ การพักใช้ใบอนุญาต
หน่วยตรวจสอบอาจถูก กสทช. พักใช้ใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กาหนดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
๒๑.๑ ไม่ ให้ บ ริก ารทดสอบเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ในขอบข่ ายที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาตโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
๒๑.๒ ไม่ดาเนินการทดสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประมาทเลินเล่อ หรือ
ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
๒๑.๓ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ กสทช.
กาหนด และไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กาหนดได้
๒๑.๔ กรณีอื่น ๆ ซึ่ง กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรให้พักใช้ใบอนุญาต
ข้อ ๒๒ การเพิกถอนใบอนุญาต
หน่วยตรวจสอบอาจถูก กสทช. เพิกถอนใบอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๒๒.๑ ขาดคุณสมบัติตามที่ กสทช. กาหนดไว้ในข้อ ๘
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๒๒.๒ ดาเนินการทดสอบ หรือรายงานผลการทดสอบโดยไม่สุจริต
๒๒.๓ การดาเนิ น การทดสอบ หรือการรายงานผลการทดสอบเป็นไปโดยล่าช้า
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จนเป็นเหตุให้ผู้ขอรับการตรวจสอบได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๒๒.๔ ผูต้ รวจสอบมีคุณสมบัติหรือมีจานวนไม่ครบตามที่ กสทช. กาหนดไว้ในข้อ ๙
ข้อ ๒๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
๒๓.๑ ในกรณี ที่ปรากฏว่าหน่วยตรวจสอบกระทาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต าม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่ กสทช. กาหนด หากการกระทานั้นเป็นเหตุให้ต้องพักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตให้เลขาธิการ กสทช. มีคาสั่งเป็นหนังสือให้หน่วยตรวจสอบระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน หรือ
แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนดก่อน
๒๓.๒ กรณีหน่วยตรวจสอบยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้เลขาธิการ กสทช. เสนอ กสทช. เพื่อมีคาสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตของหน่วยตรวจสอบ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในระหว่างการดาเนินการพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หน่วยตรวจสอบ
ต้องระงับการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับ
ใบอนุญาต จนกว่ากระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการจะสิ้นสุดลง
๒๓.๓ กรณีที่ กสทช. มีคาสั่งให้พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตของหน่วยตรวจสอบ
เลขาธิการ กสทช. จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยตรวจสอบทราบถึงคาสั่งนั้น
๒๓.๔ เมื่อหน่วยตรวจสอบที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความสามารถ
ที่จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช. กาหนดแล้ว สานักงาน กสทช. จะดาเนินการ
จัดให้มีการตรวจสอบ หรือตรวจประเมิน และจัดทารายงานเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณายกเลิกคาสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต
๒๓.๕ หน่วยตรวจสอบที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะถูกถอนรายชื่อออกจากบัญชี
รายชื่อหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
๒๓.๖ ในกรณี ที่ผู้ใดได้รับความเสียหายจากการให้บริการทดสอบของหน่วยตรวจสอบ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถ้าผู้นั้ นมิได้ร่วมกระทาการด้วย ให้หน่วยตรวจสอบที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มีหน้าที่ชดใช้ความเสียหายที่ผู้นั้นได้รับด้วย
ข้อ ๒๔ กรณี ที่ กสทช. พิจารณาไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต พักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือหน่วยตรวจสอบ แล้วแต่กรณี มีสิท ธิอุทธรณ์ต่อ กสทช. เพื่อให้
ทบทวนการพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือถือว่าได้รับแจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ การอุทธรณ์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ กสทช. พิจารณาทบทวนคาสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสม และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ กสทช.
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดเวลา ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว คาวินิจฉัยของ กสทช. ให้เป็นที่สุด
ในระหว่างการอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจร้องขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งการอนุญาต
การพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อ กสทช. ได้
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เลขาธิการ กสทช. เสนอ
กสทช. เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยชี้ขาดของ กสทช. ให้เป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุ ญาตให้ จัด ตั้งหน่วยตรวจสอบอยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ให้บริการทดสอบตามขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อกาหนดในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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การขอรับใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง

 ขอรับใบอนุญาตใหม่

 ขออนุญาตเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงขอบข่ายการให้บริการทดสอบ [ ใบอนุญาตเลขที่...........................................]
ด.......ล]ด...................................................................ล]
]ล
 ขอต่ออายุใบอนุญาต [ ใบอนุญาตเดิมเลขที่........................วันสิน้ อายุ…………………………. ]
.......................................................................... ]

ใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง

 ขอรับใบอนุญาตใหม่

 ขออนุญาตเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงขอบข่ายการให้บริการทดสอบ [ ใบอนุญาตเลขที่ .............................................]
เกลลลลลลลลล]].......................................................................................................ดก

ขออนุญาตเพิ่มเติมขอบข่ายการให้บริการทดสอบ [ ใบอนุญาตเลขที่.......................................................................... ]
...]...........................................]................................................................... ]..........................................................................
]ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต
1.1 ชื่อหน่วยตรวจสอบ
1.2 ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสำร

E-mail

1.3 ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้
ตำแหน่ง
โทรศัพท์

โทรสำร

E-mail

1.4 สถำนที่ตงั้ ของห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ
โทรศัพท์

โทรสำร

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ออกใบอนุญาตและขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับอนุญาตเป็น
 ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ  ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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ส่วนที่ 2 ขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต
(หา
(หากเนื้อที่ไม่พอ ให้จัดทาเป็นเอกสารแนบท้ายแบบคาขอ)
ที่
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ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ

รำยกำรทีท่ ดสอบ

มำตรฐำน/วิธีกำรทดสอบที่ใช้
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ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบคาขอรับใบอนุญาต

[ ] 3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
[ ] 3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจกระทาการผูกพันนิติบุคคล
[ ] 3.3 หนังสือมอบอานาจตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและผู้รับมอบอานาจ ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
[ ] 3.4 เอกสารหลักฐานแสดงถึงการดาเนินงานที่สอดคล้องตามข้อกาหนด ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐาน มอก.17025-2561
หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต ในกรณีของการขอรับใบอนุญาตเป็น
หน่วยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง
[ ] 3.5 สาเนาใบรับรองระบบงาน (Accreditation Certificate) จากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ ในขอบข่าย
การให้บริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต ในกรณีของการขอรับใบอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง
[ ] 3.6 โครงสร้างองค์กรและอัตรากาลัง
[ ] 3.7 เอกสารหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถของบุคลากร และผู้ ตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของมาตรฐาน
มอก.17025-2561 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า และตามที่คณะกรรมการกาหนด
[ ] 3.8 แผนผังห้องปฏิบัติการทดสอบ
[ ] 3.9 รายละเอียดขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต
[ ] 3.10 รายละเอียดของวิธีการทดสอบ และเครื่องมือที่ใช้ใ นการทดสอบ ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ขอรั บ
ใบอนุญาต
[ ] 3.11 สาเนาคู่มือคุณภาพ รวมทั้งเอกสารขั้นตอนการดาเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินการทดสอบที่จาเป็น
[ ] 3.12 ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ (Test Report)
[ ] 3.13 รายละเอียดข้อมูลค่าบริการทดสอบ ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต
[ ] 3.14 ใบอนุญาตและขอบข่ายการให้บริการทดสอบ ที่คณะกรรมการอนุญาตไว้เดิม
หมำยเหตุ
1. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสาเนาพร้อมประทับตราสาคัญของผู้ขอรับใบอนุญาตหากเอกสารใดเป็นภาษา
อื่น ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อม
หนังสือรับรองการแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย
2. ในกรณีที่ยื่นคาขออนุญาตเพิ่มเติมขอบข่ายการให้บริการทดสอบ หรือขอต่ออายุใบอนุญาต ไม่ต้องยื่นเอกสารตามข้อ 4.1 – 4.3
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แบบคำขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้ง
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ส่วนที่ 4 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
4.1 ข้ า พเจ้ า ขอรับรองว่า เป็ นผู้มีคุณสมบั ติครบถ้ วนตามที่กาหนดทุกประการ และข้ อ มูลที่ป รากฏในแบบคาขอนี้พ ร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง
4.2 กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทาเอกสารหลักฐานอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการเพิก
ถอนใบอนุญาตได้ทันที
4.3 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทั้ งหมดแล้ว และยินดีปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ
ลงชื่อ ........................................................ ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(

)

ตาแหน่ง ...............................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่
คาขอ :
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย
เอกสารครบถ้วนตามประกาศ :
 ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
หมายเหตุ :

วันที่รับคาขอ :
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เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคาขอ :
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ส่วนที่ 5 เอกสารแนบท้ายแบบคาขอ
(สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตัง้ หน่วยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง)
เอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ
รายการ

5.1 ระบบการดาเนินการของห้องปฏิบัติการเป็นแบบ
ก. ห้องปฏิบัติการถาวร
ข. ห้องปฏิบัตกิ ารนอกสถานที่
ค. ห้องปฏิบัติการชั่วคราว
ง. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
5.2 จัดให้มีบุคลากรและทรัพยากรที่จาเป็นและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานทดสอบ
5.3 ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ดาเนิน
กิจการอื่น นอกเหนือจากการทดสอบ ต้องกาหนดความ
รับผิดชอบของบุคลากรสาคัญที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
อิทธิพลต่อกิจกรรมของห้องปฏิบัติการทดสอบให้ชัดเจน
5.4 มีการปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความลับและสิทธิตา่ ง ๆ ของ
สานักงานและผู้ขอใช้บริการ
5.5 มีสัดส่วนของผู้ควบคุมงานต่อผู้ปฏิบัติงานทดสอบตามที่
คณะกรรมการกาหนด
5.6 มีวิธีการดาเนินการในการทบทวนข้อตกลงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
(ก) ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมถึงวิธกี ารต่าง ๆ ที่ใช้ มีการระบุไว้
อย่างพอเพียง
(ข) ห้องปฏิบัติการมีขีดความสามารถและทรัพยากรต่าง ๆ
ตรงตามข้อกาหนด
(ค) มีการเลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมและตรงตามที่
คณะกรรมการกาหนด
5.7 หากห้องปฏิบัติการมีความจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงหลังจาก
เริ่มงานไปแล้ว ต้องแจ้งให้สานักงานพิจารณาและได้รับความยินยอม
จากสานักงานก่อนดาเนินการต่อไป
5.8 ห้องปฏิบัติการต้องจัดทาและเก็บรักษาบันทึกการทบทวนข้อตกลง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของข้อตกลงที่ได้รับการ
ยินยอมของสานักงานไว้เป็นหลักฐาน

โปรดทำ
เครื่องหมำย


อ้ำงอิง
ประกำศ
สมอ.*

อ้ำงอิง
เอกสำร
คุณภำพ

หมำยเหตุ

ก.1.1.1
ก.1.1.2

ก.1.1.4
ก.1.1.5
ก.1.2.1

ก.1.2.2
ก.1.2.3

* ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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5.9 ห้องปฏิบัติการต้องมีการชี้บ่ง การรวบรวม การจัดทาดัชนีการเข้าถึง
ข้อมูล การเก็บเข้าแฟ้ม การเก็บรักษา และการดูแลรักษาข้อมูลดิบ
และผลการทดสอบ
5.10 บันทึกต่าง ๆ ทั้งหมด ต้องอ่านได้ง่ายและชัดเจน และต้องจัดเก็บ
และรักษาในลักษณะที่ค้นหาได้ง่ายในสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ และการสูญหาย
และต้องมีการกาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ไว้ด้วย
5.11 บันทึกต่าง ๆ ทั้งหมดต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย
และเป็นความลับ
5.12 ห้องปฏิบัติการต้องมีการป้องกันและสารองบันทึกข้อมูลต่างๆ
ที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการป้องกันการ
เข้าถึงหรือการแก้ไขบันทึกต่าง ๆ เหล่านั้นโดยผู้ไม่มีอานาจ
5.13 ห้องปฏิบัติการต้องมีการจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนที่
ได้รับ โดยต้องระบุถึง
(ก) การสืบสวนหาสาเหตุ
(ข) การกาหนดมาตรการแก้ไขที่จาเป็นเพื่อกาจัดสาเหตุ
(ค) การควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่กาหนดขึ้นมาใช้มี
ประสิทธิภาพ
5.14 ห้องปฏิบัติการต้องแจ้งผลการจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อ
ร้องเรียนแก่ผู้โต้แย้ง/ผู้ร้องเรียนเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
5.15 ห้องปฏิบัติการต้องจัดทาและเก็บรักษาบันทึกการจัดการกับ
ข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน
5.16 ผู้บริหารห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจในความสามารถของบุคลากรที่ใช้
เครื่องมือทดสอบ ที่ประเมินผล และที่ลงนามในรายงานผลการ
ทดสอบ ในกรณีที่ใช้บุคลากรที่อยู่ในระหว่างการสอนงานต้องจัดให้มี
การควบคุมงานตามความเหมาะสมเจ้าหน้าที่ทดสอบต้องมีคุณสมบัติ
พื้นฐานด้านการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ และความชานาญ
ที่แสดงให้เห็นว่าเหมาะสมตามที่คณะกรรมการกาหนด
5.17 ผู้บริหารห้องปฏิบัติการต้องกาหนดเป้าหมายเกีย่ วกับการศึกษา การ
ฝึกอบรม และความชานาญของบุคลากรของห้องปฏิบัติการ
5.18 ห้องปฏิบัติการต้องใช้บุคลากรที่จา้ งโดยห้องปฏิบัติการ หรือภายใต้
สัญญาจ้างกับห้องปฏิบัตกิ าร ในกรณีที่ใช้บุคลากรแบบทาสัญญาจ้าง
งาน และจ้างบุคลากรเพิ่มเติมด้านวิชาการ และบุคลากรช่วยงาน
สาคัญ ต้องมั่นใจว่าบุคลากรดังกล่าวได้รับการควบคุมงาน มี
ความสามารถ และปฏิบัติงานตามทีว่ างไว้
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5.19 ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายบุคลากรผู้ทาหน้าที่ทดสอบออก
รายงานผลการทดสอบ และผู้ใช้เครื่องมือทดสอบห้องปฏิบัติการต้อง
เก็บบันทึกต่าง ๆ เกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่ ความสามารถ
การศึกษา คุณสมบัติตามวิชาชีพ การฝึกอบรม ความชานาญ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรทางด้านวิชาการทั้งหมด รวมถึงบุคลากร
ตามสัญญาการจ้างข้อมูลเหล่านี้ตอ้ งมีไว้พร้อมใช้งาน และต้องรวมถึง
วันเดือนปีที่มีการมอบอานาจหน้าที่ และ/หรือ ได้รบั การยืนยัน
ความสามารถ
5.20 สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงแหล่ง
พลังงาน ไฟฟ้าแสงสว่าง และภาวะแวดล้อมต้องอยู่ในสภาพที่
เอื้ออานวยให้ทาการทดสอบได้อย่างถูกต้องห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจ
ว่า ภาวะแวดล้อมจะไม่ทาให้ผลการทดสอบใช้ไม่ได้ หรือเกิดความ
เสียหายต่อคุณภาพของการทดสอบ
5.21 ห้องปฏิบัติการต้องมีการเฝ้าระวัง ควบคุม และบันทึกภาวะแวดล้อม
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหรือข้อกาหนดวิธกี ารและขั้นตอน
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่ภาวะแวดล้อมนั้น มีผลต่อ
อิทธิพลต่อคุณภาพของผลการทดสอบ เป็นต้นว่า การรบกวนคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าความชื้น แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิต้องหยุดการ
ทดสอบถ้าภาวะแวดล้อมทาให้ผลการทดสอบเสียหาย
5.22 หากมีกิจกรรมที่เข้ากันไม่ได้ ต้องมีการแบ่งพื้นที่ขา้ งเคียงออกจากกัน
อย่างมีประสิทธิผล ต้องมีมาตรการในการป้องกันการรบกวนซึ่งกัน
และกัน
5.23 ต้องมีการควบคุมการเข้าออกและการใช้พื้นที่ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลการทดสอบ ห้องปฏิบัตกิ ารต้องพิจารณาขอบเขตการ
ควบคุมตามภาวะแวดล้อมเฉพาะของการทดสอบนั้น ๆ
5.24 ต้องมีมาตรการเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการดูแลรักษาความ
สะอาดเป็นอย่างดีในห้องปฏิบัตกิ าร
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5.25 ห้องปฏิบัติการต้องใช้วธิ ีการและขัน้ ตอนการดาเนินงานที่เหมาะสม
สาหรับการทดสอบทั้งหมดทีอ่ ยู่ในขอบข่ายของการทดสอบ วิธกี าร
เหล่านี้รวมถึงการจัดการตัวอย่าง การขนย้ายการเก็บรักษา และการ
เตรียมตัวอย่างทดสอบ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ทางสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบห้องปฏิบัติการต้องใช้วิธีทดสอบตามที่
กาหนดไว้ใน มาตรฐานทางเทคนิคของคณะกรรมการ และต้องดูแลให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องจัดมีไว้ให้พร้อมสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ทาการ
ทดสอบ โดยในกรณีที่ไม่ใช้วิธีทดสอบตามที่คณะกรรมการกาหนด
ต้องทาความตกลงกับสานักงานก่อน
5.26 การควบคุมข้อมูล
(ก) การคานวณและการถ่ายโอนข้อมูลต้องมีการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมในลักษณะที่เป็นระบบ
(ข) เมื่อใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออัตโนมัติในการรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล บันทึก รายงาน เก็บรักษา หรือเรียกกลับมาใช้ข้อมูลการ
ทดสอบ ห้องปฏิบัติต้องมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออัตโนมัติ
ต่าง ๆ ต้องได้รับการบารุงรักษาเพือ่ ให้มั่นใจว่าทาหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง และได้รับการจัดให้อยู่ในภาวะแวดล้อมและสภาวะการ
ทางานที่จาเป็นต่อการรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของข้อมูลการทดสอบ
5.27 ต้องจัดให้มีเครื่องมือทดสอบที่มีความสามารถทดสอบตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคของคณะกรรมการ รวมถึงการเตรียมตัวอย่าง การ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ต้องมั่นใจว่าเครื่องมือนั้นเป็นไปตาม
ข้อกาหนดนี้
5.28 เครื่องมือและซอฟต์แวร์ของเครื่องมือทดสอบต้องให้มีที่มีค่าความ
แม่นตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานทางเทคนิค (ถ้ามี)และต้องจัดทา
โปรแกรมการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบสาหรับค่าหลักที่สาคัญ ก่อน
นาไปใช้งาน
5.29 ต้องใช้เครื่องมือโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย คู่มือการใช้งานและ
คู่มือการบารุงรักษาเครื่องมือที่ทันสมัย ต้องมีพร้อมใช้งานโดย
บุคลากรที่เหมาะสมของห้องปฏิบัติการ
5.30 ต้องชี้บ่งเฉพาะเครื่องมือและซอฟต์แวร์ของเครื่องมือทดสอบที่มี
ความสาคัญต่อผลการทดสอบ (ถ้าทาได้)
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5.31 ต้องมีการเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบแต่ละเครื่อง
และซอฟต์แวร์ของเครื่องมือที่มีความสาคัญต่อการดาเนินทดสอบ
บันทึกต่าง ๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
การชี้บ่งเฉพาะของเครื่องมือและซอฟต์แวร์เครื่องมือ ชื่อผู้ผลิต ชนิด
ของเครื่องมือ และหมายเลขเครื่องมือ หรือการชี้บ่งเฉพาะอื่น ๆ
บันทึกการตรวจสอบว่าเครื่องมือเป็นไปตามข้อกาหนดรายการ
สถานที่ตั้งหรือใช้งานปัจจุบัน
 คาแนะนาของผู้ผลิต (ถ้ามี) หรืออ้างอิงถึงที่เก็บเอกสาร ดังกล่าว
 วันเดือนปี ผลการสอบเทียบ และสาเนารายงานผลและใบรับรอง
การสอบเทียบทั้งหมด การปรับแต่ง เกณฑ์ยอมรับและวันเดือนปี
ที่กาหนดการสอบเทียบครั้งต่อไป
 แผนการบารุงรักษาคามความเหมาะสม และการบารุงรักษาที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันความชารุดเสียหายใด ๆ
 ความบกพร่อง การดัดแปลง หรือการซ่อมแซมใด ๆ ที่กระทาต่อ
เครื่องมือ
5.32 ต้องมีการจัดการที่ปลอดภัย เพือ่ ให้มั่นใจว่าเครื่องมือทางานได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และป้องกันการเสียหายหรือเสื่อมสภาพ
5.33 เครื่องมือที่ใช้งานเกินกาลัง หรือใช้งานผิดวิธี ให้ผลที่น่าสงสัย หรือ
แสดงผลให้เห็นว่าบกพร่อง หรือออกนอกขีดจากัดที่กาหนด ต้องนา
ออกจากการใช้งาน เครื่องมือนั้นต้องมีการแยกออกต่างหากเพือ่
ป้องกันการนาไปใช้งาน หรือต้องมีป้ายหรือทาเครื่องหมายให้เห็น
ชัดเจนว่า ห้ามใช้งานจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมและแสดงผลการ
สอบเทียบหรือตรวจสอบแล้วว่าสามารถใช้ได้ถูกต้อง
5.34 เครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของห้องปฏิบัติการที่ต้อง
สอบเทียบ ต้องติดป้าย แสดงรหัส หรือการบ่งชี้อย่างอื่น เพื่อแสดง
สถานะการสอบเทียบ รวมทั้งวันเดือนปีที่ได้รับการสอบเทียบครั้ง
ล่าสุด
5.35 ในกรณีที่จาเป็นต้องตรวจสอบเครื่องมือระหว่างใช้งาน
(intermediate checks) เพื่อให้มั่นใจในสถานะการสอบเทียบของ
เครื่องมือ การตรวจสอบเหล่านี้ต้องดาเนินการตามที่กาหนดไว้

ภาคผนวก ก

โปรดทำ
เครื่องหมำย


อ้ำงอิง
ประกำศ
สมอ.*

อ้ำงอิง
เอกสำร
คุณภำพ

หมำยเหตุ

ก.2.4.6

ก.2.4.7
ก.2.4.8

ก.2.4.9

ก.2.4.10

หน้า 9 จาก 24

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2670 8888 โทรสาร 0 2271 3518 www.nbtc.go.th
แบบคำขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้ง
หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
รายการ

5.36 ต้องมีวิธีการในการขนส่ง การรับ การจัดการ การป้องกันการเก็บ
รักษา การจัดเก็บตัวอย่างทดสอบตามระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงการ
จัดการให้มีสิ่งจาเป็นทั้งหมดในการรักษาความสมบูรณ์ของตัวอย่าง
ทดสอบ
5.37 ต้องมีการชี้บ่งตัวอย่างทดสอบ การชี้บ่งต้องคงอยู่ตลอดอายุ
ของตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
5.38 ในการรับตัวอย่างทดสอบ ต้องบันทึกความผิดปกติใด ๆ ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยให้สอบถามสานักงาน เพื่อรับคาแนะนาเพิ่มเติมก่อน
ดาเนินการทดสอบต่อไป
5.39 ต้องมีการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝ้าระวังความใช้ได้ของการทดสอบ
ข้อมูลที่ได้ต้องได้รับการบันทึกไว้ในลักษณะที่สามารถตรวจสอบ
แนวโน้มต่าง ๆ ได้ และต้องใช้วธิ ีทางสถิติในการทบทวนผลต่าง ๆ (ถ้า
ทาได้) การเฝ้าระวังนี้ต้องมีการวางแผนและทบทวน และอาจรวมถึง
วิธีดังต่อไปนี้ หรือวิธอี ื่นที่เหมาะสม
 การเข้าร่วมในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการหรือ
โปรแกรมการทดสอบความชานาญการทดสอบซ้าโดยวิธี
 การเดิมหรือต่างวิธกี ารทดสอบซ้าอีกโดยตัวอย่างที่เก็บไว้
 การหาสหสัมพันธ์ของผลที่ได้สาหรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ตัวอย่าง
5.40 ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการควบคุมคุณภาพ เมื่อพบว่า
อยู่นอกเกณฑ์ควบคุมที่กาหนดไว้ จะต้องดาเนินการตาม
แผนที่วางไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้มีการรายงาน
ผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง
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5.41 รายงานผลการทดสอบ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขมาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช.
หมายเลขตัวอย่างที่ทาการทดสอบ
ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผลการทดสอบ และมีการชี้บ่งแต่ละหน้า
เพื่อให้มั่นใจว่าหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการ
ทดสอบ และมีการชี้บ่งอย่างชัดเจนถึงการสิ้นสุดรายงานผล
การทดสอบ รายละเอียด สภาพ และการชี้บ่งตัวอย่างที่ทา
การทดสอบ
วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง และวันเดือนปีทที่ ดสอบผลการทดสอบ
ชื่อตาแหน่ง และลายมือชื่อของผู้ทดสอบ ผู้ทบทวนผล หรือ
การชี้บ่งอื่นที่เทียบเท่าของบุคคลที่มีอานาจหน้าที่ในการออก
รายงานผลการทดสอบ
ข้อความที่ระบุว่า รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นามาทดสอบ
5.42 การแก้ไขข้อความในรายงานผลการทดสอบที่ออกไปแล้ว
ต้องทาโดยเอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น หรือโดยการถ่ายโอน
ข้อมูล ซึ่งต้องมีข้อความ “รายงานเพิ่มเติมของรายงานผล
การทดสอบ หมายเลข …….” หรือข้อความอื่นที่เทียบเท่าอยู่
ด้วย การแก้ไขดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกาหนดนี้
ในกรณีที่จาเป็นต้องออกรายงานผลการทดสอบฉบับที่
สมบูรณ์ใหม่ ต้องชี้บ่งเฉพาะและต้องมีการอ้างอิงถึงเอกสาร
ต้นฉบับเดิมที่ออกแทนด้วย
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ส่วนที่ 6 เอกสารแนบท้ายแบบคาขอ
(สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตัง้ หน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง)
เอกสารคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกาหนดในมาตรฐาน มอก.17025-2561 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า
รำยกำร
(Requirements)

โปรดทำ
อ้ำงอิงตำม
เครื่องหมำย √ มอก. 170252561 หรือ
เทียบเท่ำ

อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )

(6.1) ข้อกำหนดทั่วไป (General requirement)
6.1.1 ควำมเป็นกลำง (Impartiality)
ก. ดาเนินการอย่างเป็นกลาง โดยปราศจากความกดดันด้านการค้า
การเงินหรือความกดดันอื่นๆ เพื่อประนีประนอมความเป็นกลาง
(undertake impartiality and not allow commercial,
financial or other pressures to compromise
impartiality)
ข. ระบุความเสี่ยงต่อความเป็นกลางในกิจกรรมที่ทาอย่างต่อเนื่อง
(identify risks to its impartiality on an ongoing basis)
6.1.2 กำรรักษำควำมลับ (Confidentiality)
เก็บ ข้ อ มูลของลูก ค้า เป็ นความลับ (keep customer’s information
confidential)



4.1



4.1



4.2



5.2



5.3



5.4

(6.2) ข้อกำหนดด้ำนโครงสร้ำง (Structural requirements)

ก. ระบุผู้รับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมดของห้องปฏิบัติการ (identify

management that has overall responsibility for the
laboratory)
ข. ระบุไว้เป็นเอกสารเกี่ยวกับช่วงของกิจกรรมของห้องปฏิบัติการที่เป็นไป
ตามมาตรฐานนี้ (define and document the range of laboratory
activities which conforms to this standards)
ค. ดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในมาตรฐานนี้ และเป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้า หน่วยงานผู้มีอานาจตามกฎหมาย และองค์การ
ที่ ให้ การยอมรั บ ( carry out in such a way as to meet the
requirement of this standard, the laboratory’s customers,
regulatory authorities and organizations providing recognition)
ง. กาหนดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานของห้องปฏิบัติก าร
(define the organization and management structure of the
laboratory)
จ. ระบุ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ อ านาจหน้ า ที่ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคลากรทั้งหมดที่ทาหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ หรือทวนสอบงาน ที่
ก ร ะ ท บ ต่ อ ผ ล ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร (specify the
responsibility, authority and interrelationship of all personnel
who manage, perform or verify work affecting the results of
laboratory activities)

ภาคผนวก ก



5.5 (a)



5.5 (b)

ต้องแนบผัง
โครงสร้าง
องค์กร
(Attached
organizati
on chart)

หน้า 12 จาก 24

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2670 8888 โทรสาร 0 2271 3518 www.nbtc.go.th
แบบคำขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้ง
หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
รำยกำร
(Requirements)

โปรดทำ
อ้ำงอิงตำม
เครื่องหมำย √ มอก. 170252561 หรือ
เทียบเท่ำ

ฉ. จัดทาเอกสารขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า มี



5.5 (c)

ช. มี บุ ค ลากรซึ่ งมี อ านาจหน้ าที่ แ ละทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ต่ อการน าไป



5.6

การน าไปใช้ ใ นกิ จ กรรมของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและให้ ผ ลที่ ใ ช้ ไ ด้
(document necessary procedures to ensure consistent
application of its activities and the validity of the results)

ปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงระบบการบริหารงาน รวมถึงชี้บ่งความ
เบี่ยงเบน ชี้นาสู่การป้องกัน รายงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารงาน และทาให้มั่นใจในประสิทธิผลของกิจกรรม
ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร(have personnel who have the authority
and resources needed to implement, maintain and improve
the management system including identify deviations,
initiate actions and report to laboratory management on
the performance of the management system to ensure
effectiveness of laboratory activities)
ซ. มีการสื่อสารเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารงาน และระบบ
การบริหารงานยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริ ห ารงาน ซึ่ ง ได้ มี ก ารวางแผนและน าไปปฏิ บั ติ แ ล้ ว (ensure
communication regarding the effectiveness and integrity of
the management system when changes are planned and
implemented)
(6.3) ข้อกำหนดด้ำนทรัพยำกร (Resource requirements)
6.3.1 บุคลำกร (Personnel)
ก. บุคลากรทั้งหมดไม่ว่าจากภายในหรือจากภายนอก ต้องแสดง
ความเป็นกลาง ความสามารถและปฏิบัติงานตามระบบการ
บริ ห ารงาน (All personnel, either internal or external
shall act impartially, be competent and work in
accordance with the management system)
ข. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับข้อกาหนดความสามารถของแต่ละหน้าที่
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลของกิ จ กรรมห้ อ งปฏิบั ติก าร (document
the competence requirements for each function that
may influence the results of laboratory activities)

ค. บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบและ

มีความสามารถในการประเมินความเบี่ ย งเบนที่มีนัย ส าคั ญ
( personnel have the competence to perform
laboratories activities for which they are responsible
and to evaluate the significant of deviations)

ภาคผนวก ก



อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )

5.7



6.2.1



6.2.2



6.2.3
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มีขั้ นตอนการปฏิบัติงานและการเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความสามารถ การคัดเลือก การฝึกอบรม การกากับ
ดูแล การมอบหมายหน้าที่ และการเฝ้าระวังความสามารถของ
บุ ค ล า ก ร (have procedures and retain records for
determining the competence, selection, training,
supervision, authorization, and monitoring
competence of personnel)
จ. มอบหมายงานเฉพาะแก่บุคลากรในการพัฒนา ทวนสอบ และ
ตรวจสอบความใช้ ไ ด้ ข องวิ ธี รวมถึ ง วิ เ คราะห์ ผ ล รายงาน
ทบทวน และอนุมัติผล
(authorize personnel to develop, verify and validate the
methods including analysis, report, review and authorize the
results)
6.3.2 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและภำวะแวดล้อม
(Facilities and environmental condition)
มีสิ่งอานวยความสะดวกและภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
กิ จ กรรมของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (the facilities and environmental
conditions are suitable for the laboratory activities)
โดย (by)
 ข้ อ ก าหนดที่ จ าเป็ น มี ก ารจั ด ท าเป็ น เอกสาร (document
the necessary requirements)
 มีการควบคุม เฝ้าระวัง และบันทึกภาวะแวดล้อม (control
monitor and record environmental conditions)
 มีมาตรการควบคุม เฝ้าระวัง ทบทวนในการเข้า – ออกพื้นที่
การป้องกันการปนเปื้อน และการแบ่งแยกกิจกรรมที่เข้ากัน
ไ ม่ ไ ด้ ( implement measures to control, monitor and
review the access to areas, prevention of contamination
and separation of incompatible activities)
6.3.3 เครื่องมือ (Equipment)



6.2.5



6.2.6



6.3.1



6.3.2



6.3.3

ก. สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ต้องใช้สาหรับการดาเนินกิจกรรมของ



6.4.1

ข.



6.4.2

ง.

ภาคผนวก ก

ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องและที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน (have access to equipment required for the
correct performance of laboratory activities and that
can influence the results)
มั่นใจกรณีที่มีการใช้เครื่องมือที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแบบ
ถาวรเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานนี้ (ensure
compliance to the requirement of this standard when
using equipment outside its permanent control)



อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )
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ค. มีขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ การเคลื่อนย้าย



6.4.3

ง.

มีการทวนสอบเครื่องมือว่า เป็นไปตามข้อกาหนดเฉพาะ (verify
that equipment conforms to specified requirements)



6.4.4

จ. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดสามารถให้ผลการวัดที่แม่นยา และ/



6.4.5



6.4.6



6.4.7

อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )

การเก็บรักษา การใช้ และการบารุงรักษาเครื่องมือตามแผนที่
ก า ห น ด ไ ว้ (have a procedure for handling, transport,
storage, use and planned maintenance of equipment)

หรือให้ค่าความไม่แน่นอนตามที่ต้องการ
(equipment used for measurement be capable of
achieving the measurement accuracy and/or
uncertainty required)
ฉ. เครื่องมือวัดได้รับการสอบเทียบ เมื่อความแม่นยาของการวั ด
หรือ ความไม่แ น่นอนของการวัดมีผลต่อ ความใช้ได้ข องผลที่
รายงาน และ/หรือ เพื่อให้ผลที่รายงานสามารถสอบกลับ ได้
ท า ง ม า ต ร วิ ท ย า (measuring equipment is calibrated
when the measurement accuracy or measurement
uncertainty affects the validity of the results and/or
the metrological traceability is required)
ช. มี โ ปรแกรมการสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ (establish a
calibration programme)
ซ. มี การแสดงสถานะการสอบเที ยบของเครื่ องมื อ (identify the
calibration status of equipment)
ฌ. มีขั้นตอนจัดการเครื่องมือซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และ
ตรวจสอบผลกระทบจากการบกพร่องหรือการเบี่ยงเบนจากเกณฑ์
กาหนดที่ระบุไว้ (have a process of handling equipment that
no longer meets specified requirements and examine the
effect of the defect or deviation from specified
requirements)
ญ. มี ขั้ นตอนด าเนิ นการตรวจสอบเครื่ องมื อระหว่ างการใช้ งาน
(specify a procedure to carry out intermediate checks
of the equipment)

ฎ. มั่นใจว่าค่าอ้างอิงหรือค่าแก้ไขนั้น ได้รับการปรับให้ทันสมัยและถูก
น าไปใช้ ตามความเหมาะสม (ensure the reference values
and correction factors are updated and implemented
as appropriate)

ภาคผนวก ก



6.4.8



6.4.9



6.4.10



6.4.11

ต้องแนบ
โปรแกรม
การสอบ
เทียบ
เครื่องมือ
ทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง
(calibration
programm
e shall be
attached)
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ฏ. มี มาตรการป้ องกั นการปรั บแต่ งเครื่ องมื อโดยไม่ ตั้ งใจ (take



6.4.12

ฐ.



6.4.13



6.5



6.6



7.1.1

ข. แจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อวิธีการที่ลูกค้าร้องขอไม่ เหมาะสมหรื อ



7.1.2

ค. ระบุ แจ้ งและตกลงเกณฑ์ การตั ดสิ นไว้ อย่ างชั ดเจนระหว่ า ง



7.1.3

practicable measures to prevent unintended adjustments of
equipment)
จัดเก็บบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับประวัติเครื่องมือ รวมถึงวัสดุอ้างอิง
ต่ า งๆ อย่ า งครบถ้ ว น (retain records for equipment and
reference materials)

6.3.4 ควำมสอบกลับได้ทำงมำตรวิทยำ
(Metrological traceability)
จัดทาและคงไว้ซึ่งความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาไปยัง SI
units ห รื อ สิ่ ง อ้ า ง อิ ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม (establish and maintain
metrological traceability to SI Units or an appropriate
reference)
6.3.5 ผลิตภัณฑ์และบริกำรจำกภำยนอก
(Externally provided products and services)
มีขั้นตอนการดาเนินงานและการจัดเก็บบันทึกต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารจากภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ กิ จ กรรมของ
ห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และมีการสื่อสารความต้องการต่างๆ
ให้ผู้ให้บริการจากภายนอกทราบอย่างชัดเจน (have a procedure
and retain records to ensure the suitability of externally
provided products and services and communicate all
requirements to external providers)
(6.4) ข้อกำหนดด้ำนกระบวนกำร (Process requirements)
6.4.1กำรทบทวนค ำขอ ข้ อ เสนอกำรประมู ล และข้ อ สั ญ ญำ
(Review of requests, tenders and contracts)
ก. มีขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับการทบทวนคาขอ ข้อเสนอการ
ประมูลและข้อสัญญา (have a procedure for the review of
requests, tenders and contracts)
ล้าสมัย (inform the customer when the method requested
is considered to be inappropriate or out of date)

ห้องปฏิบัติการและลูกค้า เมื่อต้องการระบุความเป็นไปตามการ
ทดสอบหรือการสอบเทียบ (define, communicate, and agree
clearly on decision rule by both the laboratory and the
customer when a statement of conformity is required for
the test or calibration)

ภาคผนวก ก

อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )
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ข้ อ สั ญ ญามี ก ารยอมรั บ โดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและลู ก ค้ า การ
เบี่ยงเบนใดๆ จากข้อสัญญาต้องแจ้งลูกค้า และต้องไม่ส่งผล
ก ร ะ ท บ (each contract has been accepted by the
laboratory and the customer, any deviation from the
contract shall be informed to customer and not
impact the results)
จ. ประสานงานกับลูกค้าหรือผู้แทนให้ชัดเจน เกี่ยวกับคาขอของ
ลูกค้าและการเฝ้าระวังสมรรถนะของห้ องปฏิบั ติการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ทา (cooperate with customers or their
representatives in clarifying the customer’s request
and in monitoring the laboratory’s performance in
relation to the work performed)
ฉ. จั ดเก็ บบั นทึ กการทบทวน การเปลี่ ยนแปลงใดๆ รวมถึ งการ
สนทนาข้อปัญหากับลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า หรือ
ผล (retain records of reviews and any changes including
pertinent discussions about the customer’s
requirements or the results)
6.4.2 กำรเลือก กำรทวนสอบ และกำรตรวจสอบควำมใช้ ได้ของวิ ธี
(Selection, verification and validation of methods)



7.1.4 – 7.1.6



7.1.7



7.1.8

ก. ใช้วิธี ขั้นตอนการดาเนินงานและเอกสารสนับสนุนและที่เกี่ยวข้อง



7.2.1.1
7.2.1.2

ข.



7.2.1.3

ทั้งหมดเหมาะสมสาหรับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ โดยปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอและจัดให้มีไว้พร้อมสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน (all
methods, procedures, and supporting documentation
appropriate to laboratory activities, up to date, and
readily available to personnel)
มั่นใจว่าใช้วิธีที่ใช้ได้ล่าสุด (ถ้าเหมาะสมหรือทาได้) และมีรายละเอียด
เพิ่มเติม (ถ้าจาเป็น) เพื่อให้นาวิธีเหล่านั้นไปใช้ได้ตรงกัน (ensure
using the most latest version of a method (where
appropriate or possible to do so) and supplemented
with additional details, when necessary, to ensure
consistent application)
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อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )
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ค. เลือกวิธีที่เหมาะสมและแจ้งให้ลูกค้าทราบ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุวิธี

(select appropriate method and inform the customer,
where the customer does not specify the method)
ง. ทาการทวนสอบความสามารถในการปฏิบัติตามวิธี และจัดเก็บบันทึก
ไว้ (verify that laboratory can achieve the required
performance and retain the records)
จ. หากต้องมีการพัฒนาวิธี ได้มีการวางแผนและมอบหมายบุคลากรที่มี
ความสามารถ พร้อมทรัพยากรอย่างเพียงพอ (plan and assign
the competent personnel equip with adequate
resources, when method development is required)
ฉ. การเบี่ยงเบนไปจากวิธี มีการจัดทาเป็นเอกสาร ตัดสินความถูกต้อง
ทางวิชาการ มอบหมายงาน และได้รับการยอมรับจากลูกค้าแล้ว
(deviations from methods occur only for the
documented, technically justified, authorized and
accepted by the customer)
ช. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Validation of methods)
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีที่ไม่เป็นมาตรฐาน วิธีที่
ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง และวิธีตามมาตรฐานที่ถูกใช้นอก
ขอบข่ายที่กาหนดไว้หรือมีการดัดแปลงวิธีมาตรฐาน โดยการ
ตรวจสอบต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและ
ข้อกาหนดที่ระบุ และตรวจสอบความใช้ได้ใหม่ หากวิธีมีการ
เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบ และจัดเก็บบันทึกการ
ตรวจสอบความใช้ได้ไว้ (validate non-standard methods,
laboratory-developed methods, standard methods
used outside their intended scope, or otherwise
modified by relevant to customers’ need and
consistent with specified requirements and retained
the records)
6.4.3 กำรชักตัวอย่ำง (Sampling)
มีแผนการชักตัวอย่างและวิธีการที่เหมาะสม ณ สถานที่ที่ทากิจกรรม
การชักตัวอย่าง และเก็บรักษาบันทึกข้อมูลต่างๆ ในการชักตัวอย่าง
(have a suitable sampling plan and method to perform
sampling activities and available at the site, retained records
of sampling data)
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โปรดทำ
อ้ำงอิงตำม
เครื่องหมำย √ มอก. 170252561 หรือ
เทียบเท่ำ


7.2.1.4



7.2.1.5



7.2.1.6



7.2.1.7



7.2.2



7.3

อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )

ต้องแนบ
เอกสาร
วิธีการและ
ผลการ
ตรวจสอบ
ความใช้ได้
ของวิธี กรณี
ใช้วิธีที่ไม่
เป็น
มาตรฐาน
(Attached
validation
data of
nonstandard
methods)
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6 . 4 . 4 ก ำ ร จั ด ก ำ ร ตั ว อ ย่ ำ ง ท ด ส อ บ ห รื อ ส อ บ เ ที ย บ
(Handling of test or calibration items)
มีขั้นตอนการดาเนินงานในการขนส่ง การรับ การจัดการ การป้องกัน
การเก็บรักษา การจัดเก็บ การทาลายหรือการส่งคืนตัวอย่างสาหรับ
การทดสอบหรือ การสอบเทียบ มีรายการชี้บ่ งตัวอย่าง และบั นทึก
ความเบี่ ย งเบนจากสภาวะที่ ก าหนดขณะรั บ ตั ว อย่า ง เก็ บ ผลการ
ปรึ ก ษากั บ ลู ก ค้ า และบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวัง สภาวะการเก็ บ ตัว อย่า ง
(have procedures for the transportation, receipt, handling,
protection, storage, retention, and disposal or return of test
or calibration items and have a system for identification of
items, records of deviation from specified conditions upon
receipt, retained results of consultation with customer and
monitoring of maintain environmental condition)
6.4.5 บันทึกทำงด้ำนวิชำกำร (Technical records)
การจั ดเก็บ และรักษาบันทึกทางด้า นวิชาการประกอบด้วยข้ อมูลที่
เพียงพอเพื่อให้สามารถทากิจกรรมของห้องปฏิบัติการซ้าภายใต้ภาวะ
ที่ใกล้เคียงกับครั้งแรกเท่าที่เป็นไปได้ และกรณีมีการแก้ไขสามารถ
สอบย้อนกลับไปยังข้อมูลเดิมได้ (retain and maintain technical
records containing sufficient information to enable
repetition of the laboratory activity under conditions as
close as possible to the original and can be tracked to the
original data when have amendment)
6 . 4 . 6 ก ำ ร ป ร ะ ม ำ ณ ค่ ำ ค ว ำ ม ไ ม่ แ น่ น อ น ข อ ง ก ำ ร วั ด
(Evaluation of measurement uncertainty)
มีการระบุองค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมด ที่มีผลต่อความไม่แน่นอนของ
การวัด และทาการประมาณค่า ความไม่แน่นอนของการวัด โดยวิธี
วิเคราะห์ ที่เหมาะสม ทั้งกิจ กรรมสอบเทียบ รวมถึ งการสอบเทียบ
ภายใน การทดสอบ และการชักตัวอย่าง (identify all contributions
to measurement uncertainty and taken into account using
appropriate method for calibration, including of its own
equipment, testing and sampling)
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โปรดทำ
อ้ำงอิงตำม
เครื่องหมำย √ มอก. 170252561 หรือ
เทียบเท่ำ



7.4



7.5



7.6

อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )
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อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )

6.4.7 กำรมั่นใจควำมใช้ได้ของผล (Ensuring the validity of results)

ก. มีแผนและขั้นตอนการดาเนินงานในการเฝ้าระวังความใช้ได้ของ



7.7.1



7.7.2



7.7.3

ก. จั ดท ารายงานอย่างถูกต้ อง ชั ดเจน ไม่ คลุ มเครื อ และตรงตาม



7.8.1

ข.



7.8.2

ผล บันทึกและทบทวนผลโดยวิธีทางสถิติที่เหมาะสม (have a
plan and procedure for monitoring the validity of
results, record the resulting data and review by using
statistical technique)
ข. เฝ้าระวังความสามารถโดยการเปรียบเทียบผลกับห้องปฏิบัติการอื่น
ตามแผนการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ และ/หรือ การเข้าร่วม
ในการเปรี ย บเที ย บผลระหว่ า งห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (monitoring
performance by comparison with results of other laboratory
as planned by participation in proficiency testing or
interlaboratory comparisons)
ค. ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังมีการวิเคราะห์และดาเนินการอย่าง
เหมาะสม เมื่ อ พบว่ า อยู่ น อกเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ล่ ว งหน้ า
(monitoring data have been analyzed and take
appropriate action when found to be outside pre-defined
criteria)
6.4.8 กำรรำยงำนผล (Reporting of results)
วัตถุประสงค์ มีการทบทวนและอนุ มัติก่อนออกรายงาน และมี
ข้ อ ตกลงกั บ ลู ก ค้ า กรณี อ อกรายงานแบบง่ า ยๆ (provide
accurately, clearly, unambiguously and objectively in
a report, reviewed and authorized prior to release, the
results may be reported in simplified way, when
agreed with the customer)
รายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบ หรือการชักตัวอย่าง อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลตาม มอก. 17025 ข้อ 7.8.2.1 และชี้บ่ง
อย่างชัดเจนในส่วนที่เป็นข้อมูลจากลูกค้า และห้องปฏิบัติการเป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดในรายงาน แต่ปฏิเสธความรับผิดชอบใน
ส่วนข้ อมู ลที่ได้จากลูกค้ า (test, calibration or sampling report
include at least as detailed in ISO/IEC 17025 clause 7.8.2.1
and clearly identify the data provided by a customer and
responsible for all the information provided in the report but
put disclaimer on report for the information supplied by the
customer)
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ค. นอกจากข้อมูลตาม มอก. 17025 ข้อ 7.8.2 แล้ว กรณีจาเป็นต้องแปล



7.8.3

ง.



7.8.4



7.8.5

จ.
ฉ.

ช.

ซ.

ภาคผนวก ก

ผลการทดสอบ รายงานผลการทดสอบจะมีข้อมูลเพิ่มเติมตาม มอก.
17025 ข้ อ 7.8.3.1 และ 7.8.5 (กรณีทากิจกรรมชักตัวอย่าง) (in
addition to the requirements listed in ISO/IEC 17025 clause
7.8.2, where necessary for the interpretation, the test results
shall include information as listed in ISO/IEC 17025 clause
7.8.3.1 and 7.8.5 (where responsible for sampling activity))
ใบรับรองการสอบเทียบจะมีข้อมูลเพิ่มเติมตาม มอก.17025
ข้ อ 7.8.4.1 และ 7.8.5 (กรณี ท ากิ จ กรรมชั ก ตั ว อย่ า ง)
(calibration certificate shall include information as
listed in ISO/IEC 17025 clause 7.8.4.1 and 7.8.5 5
(where responsible for sampling activity))
การรายงานการชักตัวอย่างจะมีข้อมูลเพิ่มเติมตาม มอก.17025
ข้อ 7.8.5 (Reporting sampling shall include information as
listed in ISO/IEC 17025 clause 7.8.5)
การรายงานความสอดคล้องตามข้อกาหนดมีเกณฑ์การตัดสิน
จั ด ท าไว้ เ ป็ น เอกสารและน าไปใช้ โ ดยระบุ ใ นรายงานอย่า ง
ชั ด เจน (reporting statements of conformity apply the
decision rule as documented and clearly identify in
reports)
การรายงานข้อคิดเห็นและการแปลผล ทาโดยบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมาย ภายใต้พื้นฐานการแสดงข้อคิดเห็นหรือการแปลผล
ที่จัดทาเป็นเอกสารไว้ ระบุอย่างชัดเจน และเก็บรักษาบันทึก
การสนทนากับลูกค้า (ensure that reporting opinions and
interpretations are expressed by authorized person
and made upon the basis documented, clearly
identified, and retain record of the dialogue with the
customer)
การแก้ไขรายงานมีก ารระบุ อย่างชัดเจน รวมถึ งเหตุผล (ถ้ า
เหมาะสม) โดยการออกเอกสารเพิ่ม เติ ม หรื อ การถ่ า ยโอน
ข้ อ มูล กรณีอ อกรายงานฉบับ ใหม่ทดแทน มีก ารชี้ บ่ งเฉพาะ
แ ล ะ อ้ า ง อิ ง ร า ย ง า น ฉ บั บ เ ดิ ม (clearly identified any
amendments to reports, with reason where
necessary, by data transfer or further document. For
re-issued, the new report be uniquely identified and
referenced to the original)



7.8.6



7.8.7



7.8.8

อ้ำงอิงตำม
เอกสำร

หมำยเหตุ
( Note )

ต้องแนบ
ตัวอย่าง
รายงานและ
กระบวนการ
ออกรายงาน
ผล
(Attached
report and
reporting
process)
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6.4.9 ข้อร้องเรียน (Complaints)
มีเอกสารกระบวนการรับ ประเมิน และตัดสินข้อร้องเรียน และมีให้ผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หากร้ อ งขอ (have a documented process to
receive, evaluate and make decisions on complaints and
available to any interest party on request)
6.4.10 งำนที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด (Nonconforming work)
มีขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับจัดการงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
ที่เหมาะสมตาม มอก. 17025 ข้อ 7.10.1 และจัดเก็บบันทึกต่า งๆ
(have a suitable procedure for dealing with nonconforming
work as defined in ISO/IEC 17025 clause 7.10.1 and retain
the records)
6 . 4 . 1 1 ก ำ ร ค ว บ คุ ม ข้ อ มู ล แ ล ะ ก ำ ร จั ด ก ำ ร ส ำ ร ส น เ ท ศ
(Control of data and information management)
มีการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ
ของห้องปฏิบัติการ รวมถึงการคานวณและการถ่ายโอนข้อมูลต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
(have access to necessary data and information to perform its
laboratory activities which including calculations and data
transfers are checked in an appropriate and systematic manner)
 ระบบการจัดการข้อมูลมีการตรวจสอบความใช้ได้ มีระบบ
ป้ อ งกั น ใช้ ง านในสภาวะเหมาะสม บ ารุ งรั กษา และเก็ บ
บั น ทึ ก การแก้ ไ ข (information management system(s)
have been validated, protected, safeguarded,
operated in suitable environment, maintained and
recording system failure)
 มั่ น ใจว่ า ใช้ ผู้ บ ริก ารจากภายนอกในการจัด การข้ อมู ลหรือ
บ ารุงรัก ษาที่เหมาะสม (ensure that external provider
managed and maintained with all applicable
requirements)
 มั่นใจว่ามีคู่มือ ข้อมูลอ้างอิงต่างๆ พร้อมให้บุคลากรใช้งาน
(ensure that instructions manuals and reference
data are made readily to personnel)
(6.5) ข้อกำหนดด้ำนระบบกำรบริหำรงำน
(Management system requirements)
ก. จัดทาระบบ มีเอกสาร นาไปใช้ และรักษาระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด (establish, document, implement and maintain a
management system in accordance with the requirements)
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7.10



7.11
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เอกสำร
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( Note )









8.1

หน้า 22 จาก 24

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2670 8888 โทรสาร 0 2271 3518 www.nbtc.go.th
แบบคำขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้ง
หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
รำยกำร
(Requirements)

ข. จัดทาระบบ มีเอกสารและรักษานโยบายและวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามความ

มุ่ งหมายของมาตรฐานนี้ (establish, document and maintain policies
and objectives for the fulfillment this standard)
 มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความสามารถ ความ
เป็ น กลาง และการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี เ สถี ย รภาพของ
ห้องปฏิบัติการ (the policies and objectives addressed
the competence, impartiality and consistent
operation of the laboratory)
 มี ห ลั ก ฐานแสดงความมุ่ งมั่ นของผู้ บริ ห ารห้ องปฏิ บั ติ การ
(laboratory management provided evidence of commitment)
 เอกสาร กระบวนการ ระบบ และบั น ทึ ก ทั้ ง หมด ต้ อ ง
ครอบคลุม อ้างอิง หรือเชื่อมโยงกับระบบบริหารงาน (all
documentation, process, systems and records be
included in, referenced from, or linked to the
management system)
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมู ลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบ (all personnel have access to
documentation and related information that are
applicable to their responsibilities)
ค. ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอก) อย่างเหมาะสม
และเป็ น ไปตาม มอก. 17025 ข้ อ 8.3.2 (control the related
documents (internal and external) as appropriate by
following ISO/IEC 17025 clause 8.3.2)
ง. มีการจัดทา และเก็บรักษาบันทึก รวมทั้งมีการควบคุมที่จาเป็นสาหรับ
การชี้บ่ง การเก็บรักษา การป้องกัน การสารอง การเก็บประวัติข้อมูล
การเรี ย กคื น ระยะเวลาการจั ด เก็ บ และการท าลายบั น ทึ ก ของ
ห้องปฏิบัติการ (establish and retain legible records including
implement the controls needed for the identification,
storage, protection, back-up, archive, retrieval, retention
time and disposal of its records)
จ. พิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย งและโอกาสที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมของ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยมี แ ผนการดาเนิน การจั ดการความเสี่ ย ง และ
โอกาสที่ได้สัดส่วนกับผลกระทบ และประเมินประสิทธิผล (consider
the risks and opportunities associated with laboratory
activities by having action plan to address risks and
opportunities that proportional to the impact and evaluate
the effectiveness)
ฉ. ระบุและเลือกโอกาสทาการปรับปรุงระบบโดยดาเนินการต่างๆ ที่
จาเป็น และวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับจากลูกค้า เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน กิจกรรมของห้องปฏิบัติการ และการ
บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า (identify and select opportunities for
improvement and implement any necessary actions and
analyze the feedback from its customer for purposes of
improving the management system, laboratory activities
and customer service)
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8.4
(option A)



8.5
(option A)



8.6
(option A)

ต้องแนบ
แผน/ผลการ
ทบทวน
ระบบการ
บริหาร
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managem
ent review
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แบบคำขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้ง
หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
รำยกำร
(Requirements)

ช. มีการปฏิบัติการแก้ไขตาม มอก. 17025 ข้อ 8.7.1 ให้เหมาะสมกับ

ผลกระทบและเก็ บ บั น ทึ ก เป็ น หลั ก ฐาน (implement corrective
actions as defined in ISO/IEC 17025 clause 8.7.1, appropriate
to the effect and retain records)
ซ. ท าการตรวจติ ดตามภายใน ตามช่ ว งเวลาที่วางแผนไว้ โดยจัดทา
โปรแกรมรายงานผลต่ อ ผู้ บ ริ ห าร ท าการแก้ ไ ข และเก็ บ บั น ทึ ก
(conduct internal audits at planned intervals as audit
programme, report to relevant management, take
corrective action and retain records)
ฌ. ทบทวนระบบการบริหารของห้องปฏิบัติการตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้
และเก็บบั นทึกการทบทวนให้ มีข้ อมูลครบถ้ วนตามมอก. 17025 ข้ อ
8.9.2 (review its management system at planned intervals and
recorded management review including all information as
defined in ISO/IEC 17025 clause 8.9.2)
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( Note )
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ภำคผนวก ข.

หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจประเมินควำมสำมำรถหน่วยตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจประเมินควำมสำมำรถหน่วยตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
(๑) กำรตรวจประเมิ น หน่ ว ยตรวจสอบประเภทที่ ห นึ่ ง ให้ น ำหลั ก เกณฑ์ ก ำรตรวจประเมิ น ตำมภำคผนวก ก (หลั ก เกณฑ์ ก ำรยอมรั บ
ควำมสำมำรถของห้ องปฏิบัติกำรทดสอบส่ วนรำชกำร องค์กำรของรั ฐรัฐวิส ำหกิจ หน่ว ยงำนของรั ฐ รวมทั้ ง สถำบัน อิสระภำยใต้สังกัด
กระทรวงอุตสำหกรรม ที่ยังไม่ได้รับกำรรับรองตำม มอก. ๑๗๐๒๕ หรือมำตรฐำนที่เทียบเท่ำในขอบข่ำย มอก. ที่เกี่ยวข้อง) แนบท้ำยประกำศ
ส ำนั ก งำนมำตรฐำนผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมเรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขกำรแต่ง ตั้ง ผู้ ต รวจสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม ประกำศ ณ
วันที่ ๑๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ มำปรับใช้โดยอนุโลม ซึ่งมีหัวข้อกำรประเมินเป็นไปตำม ภำคผนวก ก (ส่วนที่ ๕) ของประกำศนี้
(๒) กำรตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง ให้ใช้หลักเกณฑ์ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนมอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ ซึ่งมีหัวข้อกำร
ประเมินเป็นไปตำม ภำคผนวก ก (ส่วนที่ ๖) ของประกำศนี้

วิธีการตรวจประเมิน
(๑) ตรวจสอบเบื้องต้น ณ สถำนทีต่ ั้งห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบของหน่วยตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบควำมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบไม่พร้อมที่จะให้ตรวจประเมิน และจำเป็นต้องใช้เวลำในกำรปรับปรุงแก้ไขนำนเกินกว่ำ ๖ เดือน หลังจำกกำร
ตรวจสอบเบื้องต้น สำนักงำนอำจแจ้งพิจำรณำยกเลิกคำขอ
(๒) ภำยหลังจำกกำรตรวจสอบเบื้องต้น สำนักงำนอำจพิจำรณำให้มีกำรตรวจประเมินเบื้องต้นตำมที่เห็นสมควรได้
(๓) กำรตรวจประเมินควำมสำมำรถหน่วยตรวจสอบ กระทำโดยกลุ่มผู้ประเมิน ซึ่งสำนักงำนแต่งตั้งจำกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อทำกำร
ตรวจประเมินตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินข้ำงต้น โดยสำนักงำนจะแจ้งรำยชื่อผู้ประเมินให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ
(๔) หำกผู้ขอรับใบอนุญำตไม่เห็นด้วยกับรำยชื่อผู้ประเมิน ให้แจ้งคัดค้ำนรำยชื่อพร้อมเหตุผลต่อสำนักงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร โดย
สำนักงำนจะพิจำรณำและแจ้งผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ
(๕) ในกำรตรวจประเมิน กลุ่มผู้ประเมินจะดำเนินกำรโดย
(๕.๑) ประเมินเอกสำรคุณภำพของผู้ขอรับใบอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมควำมจำเป็น
(๕.๒) ตรวจประเมิน ณ สถำนทีต่ ั้งห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
(๕.๓) กลุ่มผู้ประเมินจะแจ้งผลกำรตรวจประเมินเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ หำกพบข้อบกพร่อง ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตจะต้องดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภำยใน ๓ เดือน
(๕.๔) กลุ่มผู้ประเมินดำเนินกำรตรวจติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง หำกกลุม่ ผู้ประเมินพิจำรณำกำรแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว เห็น
ว่ำกำรแก้ไขยังไม่สมบูรณ์เป็นทีย่ อมรับ อำจพิจำรณำอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำต่อไปอีกไม่เกิน ๑ เดือน ทั้งนี้ หำกผู้ขอรับใบอนุญำตไม่
สำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องทีม่ ีขึ้นให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนดดังกล่ำว ต้องแจ้งควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรแก้ไข พร้อมชีแ้ จง
เหตุผล เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของสำนักงำน
(๖) สำนักงำนจะนำผลกำรตรวจประเมินของคณะผู้ประเมินที่ได้มำทำกำรพิจำรณำและทบทวน ก่อนนำเสนอประกอบกำรพิจำรณำออก
ใบอนุญำตของคณะกรรมกำร
(๗) สำนักงำนอำจมอบหมำยให้หน่วยงำนอื่นที่มีควำมสำมำรถและคุณสมบัติเหมำะสม ทำหน้ำทีแ่ ต่งตั้งกลุม่ ผู้ประเมิน และรับผิดชอบกำร
ตรวจประเมินตำมภำคผนวกนี้แทนสำนักงำนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อน
[ที่มำ: เอกสำร ข้อกำหนดทั่วไปว่ำด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองห้องปฏิบตั ิกำร ของ สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม]

ภำคผนวก ข

หน้ำ 1 จำก 5

หลักเกณฑ์สาหรับผู้ประเมิน
(๑) นิยำม
กลุ่มผู้ประเมิน หมำยถึง คณะบุคคลทีท่ ำหน้ำทีป่ ระเมินควำมสำมำรถของหน่วยตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยผู้ประเมิน ๓
ประเภท คือ ผู้ประเมิน ผู้ประเมินด้ำนวิชำกำร และหัวหน้ำผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน (assessor) หมำยถึง บุคคลที่มีคุณสมบัตติ ำมหลักเกณฑ์นี้ และมีประสบกำรณ์กำรประเมินครบตำมคุณสมบัติผู้
ประเมิน
ผู้ประเมินด้ำนวิชำกำร (Technical assessor) หมำยถึง สมำชิกในกลุ่มผู้ประเมินซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ์นี้ ทำหน้ำที่ประเมินควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของหน่วยตรวจสอบ ตำมขอบข่ำยกำรให้บริกำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและ
อุปกรณ์ที่ขอรับใบอนุญำต
หั ว หน้ ำ ผู้ ป ระเมิ น (Lead assessor) หมำยถึ ง สมำชิ ก ในกลุ่ ม ผู้ ป ระเมิ น ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตำมหลั ก เกณฑ์ นี้ มี
ประสบกำรณ์กำรประเมินครบตำมคุณสมบัติหัวหน้ำผู้ประเมิน และได้แสดงควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ ตัดสินใจ และกำกับดูแล ประสำน
กำรประเมินระบบกำรจัดกำรคุณภำพของหน่วยตรวจสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำจทำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินทำงวิชำกำรได้ด้วย หำกมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมคุณสมบัติผู้ประเมินด้ำนวิชำกำร
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร (Technical expert) หมำยถึง สมำชิกในกลุ่มผู้ประเมินที่ทำหน้ำที่ ให้ คำแนะนำทำงวิชำกำรใน
ขอบข่ำยกำรให้บริกำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ขอรับใบอนุญำต แต่มีคุณสมบัติไม่ครบตำมหลักเกณฑ์นี้ โดยทั่วไปต้องทำกำร
ตรวจประเมินร่วมกับผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์นี้
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบคำขอ (Case officer) หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนซึ่งมีหน้ำที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ/
หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรในกำรขอรับใบอนุญำต รวมทั้งทำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนและติดตำมควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ
และอำจทำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินได้ด้วย หำกมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์นี้
(๒) องค์ประกอบกลุ่มผู้ประเมิน
องค์ประกอบและขนำดของกลุ่มผู้ประเมิน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน และขอบข่ำยกำรให้บริกำรทดสอบที่ยื่นขอ
ใบอนุญำต
โดยทั่วไป กลุ่มผู้ประเมินจะประกอบด้วยบุคคลอย่ำงน้อย ๒ ประเภท ได้แก่ หัวหน้ำผู้ประเมินและผู้ประเมินทำงวิชำกำร ทัง้ นี้
องค์ประกอบของกลุ่มผู้ประเมินจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประเมินครอบคลุมครบถ้วนตำมขอบข่ำยที่จะตรวจประเมิน
ในกลุ่มผู้ประเมิน อำจมีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบคำขอ และผู้เชีย่ วชำญด้ำนวิชำกำร เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในกลุ่มผูป้ ระเมินได้ตำม
ควำมจำเป็น
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(๓) หน้ำที่ของผู้ประเมิน
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิ น คือ กำรประเมินควำมสำมำรถทั้ง หมดของหน่วยตรวจสอบเพื่อประกอบกำรพิจำรณำออก
ใบอนุญำต โดยทำกำรเปรียบเทียบกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยตรวจสอบกับข้อกำหนดในมำตรฐำน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ และตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรกำหนด กลุ่มผู้ประเมินมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินเสนอต่อสำนักงำน
ผู้ประเมิน มีหน้ำที่
- ศึกษำเอกสำรคุณภำพและเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมกำรประเมินตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกกลุ่มผู้ประเมิน
- ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยตรวจสอบโดยละเอียด ทั้งในแง่ของควำมเหมำะสม ควำมเพียงพอ ควำมถูกต้อง และ
ครบถ้วนตำมข้อกำหนดในมำตรฐำน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ และตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนด ด้วยควำมเป็นธรรม
- จัดทำรำยงำนรำยละเอียดกำรประเมินในส่วนที่ได้รับมอบหมำยจำกกลุ่มผู้ประเมิน
ผู้ประเมินด้ำนวิชำกำร มีหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ประเมิน และมีหน้ำทีป่ ระเมินควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
หัวหน้ำผู้ประเมิน มีหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ประเมิน และมีหน้ำทีด่ ังต่อไปนี้
- ควบคุมและประสำนงำนกิจกรรมกำรประเมิน
- เป็นผู้นำกลุ่มในกำรประเมิน
- รับผิดชอบกำรประเมินเอกสำรคุณภำพของหน่วยตรวจสอบ โดยอำจมอบหมำยให้สมำชิกในกลุ่มผู้ประเมินรับผิดชอบกำร
ประเมินในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม
- เตรียมแผนกำรประเมิน
- เป็นผู้ตดั สินใจในกรณีทตี่ ้องกำรข้อยุติเพื่อสรุปผลกำรตรวจประเมิน
- สรุปและรำยงำนสิ่งที่ตรวจพบจำกกำรประเมินแก่ผู้แทนหน่วยตรวจสอบ
- ประเมินผลกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
- รวบรวมและจัดทำรำยงำนเสนอสิ่งทีต่ รวจพบจำกกำรประเมิน และผลกำรประเมินกำรแก้ไขข้อบกพร่องเสนอต่อสำนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบคำขอ มีหน้ำที่
- ให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนดในกำรออกใบอนุญำตให้แก่
หน่วยตรวจสอบ
- ประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มผู้ประเมินและหน่วยตรวจสอบที่ถูกประเมิน เพื่อให้กำรออกใบอนุญำตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๔) คุณสมบัตขิ องผู้ประเมิน
ผู้ประเมินต้องมีคุณสมบัตเิ กี่ยวกับกำรศึกษำ ควำมรู้ และทักษะ ประสบกำรณ์ทำงำน และประสบกำรณ์ประเมินดังต่อไปนี้
กำรศึกษำ
- ต้องสำเร็จกำรศึกษำอย่ำงน้อยระดับวุฒิขั้นต่ำอนุปริญญำที่มีพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์
- ในกรณีที่สำเร็จกำรศึกษำต่ำกว่ำวุฒขิ ้ำงต้น ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี
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ควำมรู้และทักษะ
- ผู้ประเมินต้องเข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนของข้อกำหนดในมำตรฐำน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ หรือมำตรฐำนที่เทียบเท่ำ เข้ำใจ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนด มีควำมรู้ทั่วไปด้ำนระบบคุณภำพของหน่วยตรวจสอบที่ตรวจประเมินและสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทัง้ ด้ำนกำรพูดและกำรเขียน
- ผู้ประเมินด้ำนวิชำกำรต้องมีควำมรูแ้ ละทักษะเช่นเดียวกันกับของผู้ประเมิน และต้องมีควำมรูแ้ ละทักษะเฉพำะด้ำนวิชำกำร
ในขอบข่ำยกำรให้บริกำรทดสอบทีข่ อใบอนุญำต
- หัวหน้ำผู้ประเมินต้องมีควำมรู้และทักษะเช่นเดียวกันกับของผู้ประเมิน มีทกั ษะในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผูป้ ระเมินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมรู้ที่จำเป็นสำหรับตัดสินกำรดำเนินกำรของหน่วยตรวจสอบ
ประสบกำรณ์ทำงำน
- ผู้ประเมินต้องมีประสบกำรณ์ทำงำนอย่ำงน้อย ๒ ปีในตำแหน่งบริหำร หรือวิชำชีพ หรือวิชำกำรที่รับผิดชอบเกีย่ วกับกำร
ตัดสินใจ
- ผู้ประเมินด้ำนวิชำกำรต้องมีประสบกำรณ์ทำงำนอย่ำงน้อย ๔ ปีในหน่วยตรวจสอบ โดยอย่ำงน้อย ๒ ปี ต้องอยูใ่ นหรือ
เกี่ยวเนื่องกับขอบข่ำยกำรให้บริกำรทดสอบที่ขอรับใบอนุญำต
- หัวหน้ำผู้ประเมินต้องมีประสบกำรณ์ทำงำนอย่ำงน้อย ๔ ปีทำงด้ำนวิชำกำร ซึ่งอย่ำงน้อย ๒ ปีต้องอยู่ในหรือเกี่ยวเนื่องกับ
กำรประเมินระบบคุณภำพ กำรบริกำรคุณภำพ หรือกำรประกันคุณภำพ
กำรฝึกอบรม
- ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินประสบกำรณ์ประเมิน
- ผู้ประเมินต้องเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรประเมินเต็มรูปแบบ ณ สถำนที่ตงั้ ห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ อย่ำงน้อย ๑ ครัง้
- ผู้ประเมินด้ำนวิชำกำรต้องเข้ำร่วมประเมินเต็มรูปแบบ ณ สถำนที่ตงั้ ห้องปฏิบัติกำรทดสอบในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์หรือ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำร อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง
- หัวหน้ำผู้ประเมินต้องมีประสบกำรณ์กำรประเมินเต็มรูปแบบ ณ สถำนที่ตั้งห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ อย่ำงน้อย ๕ ครั้ง
คุณสมบัติอื่นของผู้ประเมิน
- เปิดเผยและเป็นกลำง
- มีทักษะในกำรวิเครำะห์และมีควำมแม่นยำ
- ตรวจประเมินจำกหลักฐำนที่มีอยู่อย่ำงยุตธิ รรม
- ตรวจประเมินตำมควำมเป็นจริงโดยปรำศจำกอคติ
- ปฏิบตั ิต่อบุคคลที่เกีย่ วข้องในทำงที่จะให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรประเมิน
- ดำเนินกำรประเมินโดยไม่ได้นำไปสู่ควำมขัดแย้ง
- ตรวจประเมินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๕) จรรยำบรรณ
- ผู้ประเมินต้องรักษำจรรยำบรรณและชื่อเสียงในกำรประเมิน โดยให้ครอบคลุมถึง
- ปฏิบตั ิอย่ำงมืออำชีพ แม่นยำ และไม่ลำเอียง
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- ในกรณีที่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถกู ประเมินหรือผู้ที่จะถูกประเมิน ไม่ว่ำจะเป็นกำรนำไปสู่ควำมขัดแย้งหรือกำรแข่งขันซึ่ง
อำจมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ ต้องแจ้งควำมสัมพันธ์ให้สำนักงำนทรำบ
- ไม่ออกควำมเห็นหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรประเมิน นอกจำกได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ถูก
ประเมินและสำนักงำนแล้ว
- ไม่จงใจสื่อสำรในทำงที่ผิดหรือทำงทีม่ ีอำจผลเสียต่อควำมเป็นกลำงของกำรประเมิน
[ที่มำ: เอกสำร หลักเกณฑ์สำหรับผู้ประเมินห้องปฏิบัติกำรทดสอบ/สอบเทียบ ของ สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม]
-----------------------------
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ใบอนุญำตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์

ใบอนุญำตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ใบอนุญำตเลขที่
ใบอนุญำตนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ

ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ให้จัดตั้งเป็นหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ประเภทที่...
เพื่อให้บริกำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ตำมขอบข่ำยกำรให้บริกำรทดสอบที่ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำย
ออกให้ ณ วันที่
ใบอนุญำตสิ้นอำยุ วันที่

(

)

ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0 2670 8888 โทรสำร 0 2271 3518

ขอบข่ำยกำรให้บริกำรทดสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ชื่อหน่วยตรวจสอบ:
สถำนที่ตั้งห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ:
ที่

ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ

รำยกำรทีท่ ดสอบ

มำตรฐำน/วิธีกำรทดสอบที่ใช้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
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อัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรขอรับ
ใบอนุญำตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์

อัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรขอรับ
ใบอนุญำตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
(๑) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำต

๕,๐๐๐

บำท

(๒) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบข่ำย

๕,๐๐๐

บำท

(๓) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำต

๕,๐๐๐

บำท

(๔) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต

๖๐,๐๐๐

บำท

หมำยเหตุ: อัตรำค่ำธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
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เงื่อนไขกำรแสดงเครื่องหมำยหรือกำรอ้ำงถึงกำรได้รับ
ใบอนุญำตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
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เงื่อนไขการแสดงเครื่องหมายหรือการอ้างถึงการได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สามารถแสดงเครื่องหมายหรืออ้างถึงการได้รับใบอนุญาตในขอบข่าย
การให้บริการทดสอบที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการได้
(๒) การแสดงเครื่องหมายหรืออ้างถึงการได้รับใบอนุญาตของหน่วยตรวจสอบ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในภาคผนวกนี้ ทั้งนี้ ให้ถอื ว่าเป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบที่จะไม่ทาให้ผู้ใช้บริการหรือผู้เกีย่ วข้องเกิดความเข้าใจผิดในขอบข่ายที่ได้รับอนุญาต ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบเสนอราคา งานที่ทา การรายงานผล การใช้ผู้รับจ้างเหมาช่วงงาน หรือการโฆษณาถึงกิจกรรมหรือการให้บริการของหน่วยตรวจสอบ
(๓) ในการแสดงเครื่องหมายการได้รับใบอนุญาตของหน่วยตรวจสอบ ให้แสดงไว้ที่หน้าปกของรายงานผลการทดสอบที่ออกโดยหน่วยตรวจสอบนั้น
โดยเครื่องหมายแสดงการได้รับใบอนุญาตจะต้องใช้ขนาด สัดส่วนและสีที่เหมาะสม ตามแบบที่กาหนดดังนี้
(๓.๑) สาหรับหน่วยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง ให้ใช้เครื่องหมายดังต่อไปนี้

(๓.๒) สาหรับหน่วยตรวจสอบประเภทที่สอง ให้ใช้เครื่องหมายดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการได้รับใบอนุญาตของหน่วยตรวจสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อขอรับได้ที่สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๔) หากหน่วยตรวจสอบต้องการใช้ข้อความอ้างถึงการได้รับใบอนุญาตของหน่วยตรวจสอบ ให้ใช้ข้อความดังนี้
“......(ชื่อหน่วยตรวจสอบ) .......ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะ
หน่วยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง/สอง หมายเลข ......” หรือ “NBTC licensed telecommunication testing laboratory Type …… No. ……”
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(๕) หน่วยตรวจสอบมีสิทธิแสดงการได้รับใบอนุญาตบนเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถึงกิจกรรมในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่
ได้รับใบอนุญาต ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในภาคผนวกนี้
(๖) หน่วยตรวจสอบต้องทาการชี้บ่งให้ชัดเจน ถึงรายการทดสอบ หรือผลการทดสอบที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบได้รับใบอนุญาต แต่
ได้นามารวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการทดสอบกับผลการทดสอบในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อความชี้บ่งสาหรับรายการทดสอบ หรือผลการทดสอบที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับใบอนุญาต ต้องแสดงไว้ที่หน้าปกหรือหน้ า
แรกของรายงานผลการทดสอบ และให้ใช้ข้อความดังนี้ “ผลการทดสอบที่ทาเครื่องหมาย * ในรายงานผลการทดสอบ ไม่อยู่ในขอบข่ายการให้บริ
การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แ ห่ ง ช า ติ ” ห รื อ “Test item(s) marked * in this report are not included in the scope of conformity assessment of
telecommunication equipment licensed by NBTC” หรือข้อความอื่นที่เทียบเท่า
(๗) หน่วยตรวจสอบต้องไม่แสดงการได้รับใบอนุญาตบนรายงานผลการทดสอบ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผลที่ได้จากการทดสอบในขอบข่ายการให้บริการ
ทดสอบที่ได้รับใบอนุญาตในรายงานผลการทดสอบนั้น
(๘) หน่วยตรวจสอบต้องไม่แสดงการได้รับใบอนุญาตในทางใดๆ ที่มีความหมายที่เป็นการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
(๙) หน่วยตรวจสอบต้องไม่แสดงการได้รับใบอนุญาตเพื่อสื่อให้เข้าใจว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ
(๑๐) หน่วยตรวจสอบที่ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต จะต้องระงับการแสดงการได้รับใบอนุญาต และระงับการโฆษณาหรือเผยแพร่สิ่งพิมพ์และ
เอกสารที่มีการแสดงการได้รับใบอนุญาตทันที นับแต่วันที่มีคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
-----------------------------
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