เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

๑๙

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แบบคําขอสําหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ตามที่ ค ณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ไ ด้ อ อกประกาศ เรื่ อ ง ระเบี ย บสํ า หรั บ
การรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งข้อ ๖.๑ ข้อ ๑๓.๑ และข้อ ๑๙.๑ ได้กําหนดให้ผู้ยื่นคําขอต้องกรอกแบบ
คําขอสําหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบ
สํ า หรั บ การรั บ ตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงยกเลิกประกาศ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง แบบคํ า ขอสํ า หรั บ การรั บ ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
และประกาศกําหนดแบบคําขอสําหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ไว้
ดังต่อไปนี้
๑. แบบคําขอรับบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (แบบ วท. ๐๑)
๒. แบบคําขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (แบบ วท. ๐๒)
๓. แบบคําขอรับบริการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (แบบ วท. ๐๓)
โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม

แบบ วท. ๐๑

สํานักงาน กสทช.

หน้า ๑ จาก ๖

คำขอรับบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

เลขรับที่
..........................

ส่วนที่ ๑. รายละเอียดของผู้ขอรับบริการ

(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

๑.๑ ผู้ยื่นขอ
ชื่อ-สกุล : ……………………………………..…………………………………………………………………......................
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………….……………………………………………………………………………………………..........
โทรศัพท์ : ................................... โทรสาร : ................................... E-mail : ....................................
ในนาม : ……………………………………….……………………………………………………………………………………...
ที่อยู่ : …..…………………………………………………………………………………………..………………………………....
……………………………………….……………………………………………………………………………………………..........
โทรศัพท์ : ................................... โทรสาร : ................................... E-mail : ....................................
O เคยยื่นคําขอแล้ว รหัสประจําตัวผู้ประกอบการ - - O ยื่นคําขอเป็นครั้งแรก
O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
O สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน)
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจ
O หนังสือมอบอํานาจ
O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ
๑.๒ เจ้าหน้าที่เทคนิคที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ-สกุล : ……………………………………..………………………………………………………………….......................
ตําแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………….…………………………….
โทรศัพท์ : ................................... โทรสาร : ................................... E-mail : .....................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบคําขอรับบริการทีแ่ นบมาพร้อมนีเ้ ป็นความจริง
ทุกประการ และจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ที่เกีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
...........................................…

...........................................…

...........................................…

ลายมือชื่อ

ตําแหน่งผู้ยื่นขอรับบริการ

ตราประทับบริษทั ฯ

วัน/เดือน/ปี..............................................
หมายเหตุ ผู้ขอรับบริการต้องชําระค่าธรรมเนียมการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พร้อมกับการยื่นคําขอ ทั้งนี้
หากผลการพิจารณาเป็นประการใด “สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น”

สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

แบบ วท. ๐๑ หน้า ๒ จาก ๖
ส่วนที่ ๒. รายละเอียดเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์

(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

๒.๑ ทั่วไป
ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคม
O กิจการเคลื่อนทีท่ างบก VHF/UHF
O กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล MF/HF (SSB)
O กิจการเคลื่อนทีท่ างการบิน VHF
O กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล VHF
O วิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จําลอง 72 MHz
O กิจการวิทยุสมัครเล่น (AM/SSB/FM)
O CB 27 MHz (AM/SSB/FM)
O CB 78/245 MHz
O ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) O Digital Trunked Radio
O Cellular (Mobile Station)
O RFID
O Cellular (Base/Repeater Station)
O อื่นๆ........................................................
ชนิด O ประจําที่ (Fixed) O เคลื่อนที่ (Mobile) O มือถือ (Handheld)
O พกพา (Module) O อื่นๆ...............................................................................................
ตราอักษร (Brand Name)...................................................................................................................
แบบ (Type).........................................................................................................................................
รุ่น (Model)..........................................................................................................................................
โรงงานผูผ้ ลิต และที่อยู่ (Manufacturer & Address).........................................................................
.............................................................................................................................................................
ปีที่ผลิต (Year of Manufacture)....................... ประเทศผู้ผลิต (Country).......................................
๒.๒ ลักษณะทางเทคนิค
ย่านความถี่วิทยุ (Frequency Range)
Tx. : ...............................................................................................................................................MHz
Rx. : ...............................................................................................................................................MHz
กําลังส่ง (Tx Output Power).......................................................................... dBm dB mW W
อัตราขยายสายอากาศ (Antenna Gain)........................................................... dBi dBc dBd
กําลังส่ง (EIRP).................................................................................................. dBm dB mW W
อื่นๆ.......................................................................................................................................................
Test Frequency
Ch.1: ………………...….……MHz Ch.7: ………………...….……MHz Ch.13: ……………….....…….….MHz
Ch.2: ……………………....…MHz Ch.8: ……………......….……MHz Ch.14: ……………….....…….….MHz
Ch.3: ………………...….……MHz Ch.9: ……….………...…...…MHz Ch.15: ……………….....…….….MHz
Ch.4: ………………...….……MHz Ch.10: ……………....…...….MHz Ch.16: ……………….....…….….MHz
Ch.5: ………………...….……MHz Ch.11: ……………….….…...MHz
Ch.6: ………………….......…MHz Ch.12: …………......…….….MHz

สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

แบบ วท. ๐๑ หน้า ๓ จาก ๖
ส่วนที่ ๓. รายละเอียดการยื่นขอทดสอบ
๓.๑ เอกสาร
O เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับทดสอบ พร้อมทั้งอุปกรณ์ครบชุด
O แค็ตตาล็อก (Catalogue)
O ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
O คู่มือการใช้งาน (User guide/User manual)
O คู่มือการซ่อมบํารุงรักษา (Service/Maintenance Manual) หรือคู่มือสําหรับการตรวจสอบหรือทดสอบ
O แผนผังวงจร (Circuit Diagram)
O Software (ในกรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวสามารถปรับลดกําลังส่งได้)
O สําเนาใบอนุญาตให้คา้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
O สําเนาใบอนุญาตให้ทํา/นําเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
O สําเนาใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งผ่านพิธีการทางศุลกากร
O สําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงการเสียภาษีศุลกากร
O อื่นๆ...........................................................................
๓.๒ มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
O กทช.มท. ๑๐๐๑-๒๕๕๓
O กทช.มท. ๑๐๐๒-๒๕๕๓
O กทช.มท. ๑๐๐๓-๒๕๕๓
O กทช.มท. ๑๐๐๔-๒๕๕๓
O กทช.มท. ๐๐๕-๒๕๔๘
O กทช.มท. ๐๐๖-๒๕๔๘
O กทช.มท. ๐๐๗-๒๕๔๘
O กทช.มท. ๑๐๐๘-๒๕๔๙
O กทช.มท. ๑๐๐๙-๒๕๔๙
O กทช.มท. ๑๐๑๐-๒๕๕๐
O กทช.มท. ๑๐๑๑-๒๕๔๙
O กทช.มท. ๑๐๑๒-๒๕๕๑
O กทช.มท. ๑๐๑๓-๒๕๕๒
O กทช.มท. ๑๐๑๔-๒๕๕๒
O กทช.มท. ๑๐๑๕-๒๕๕๒

O กทช.มท. ๑๐๑๖-๒๕๔๙
O กทช.มท. ๑๐๑๗-๒๕๔๙
O กทช.มท. ๑๐๑๘-๒๕๕๐
O กทช.มท. ๑๐๑๙-๒๕๕๑
O กทช.มท. ๑๐๒๐-๒๕๕๐
O กทช.มท. ๑๐๒๑-๒๕๕๐
O กทช.มท. ๑๐๒๒-๒๕๕๒
O กทช.มท. ๑๐๒๓-๒๕๕๒
O กทช.มท. ๑๐๒๔-๒๕๕๒
O กสทช.มท. ๑๐๒๕-๒๕๕๗
O กสทช.มท. ๑๐๒๖-๒๕๕๗
O กสทช.มท. ๑๐๒๗-๒๕๕๗
O กทช.มท. ๕๐๐๑-๒๕๕๐
O อื่นๆ..........................................

สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

แบบ วท. ๐๑ หน้า ๔ จาก ๖
๓.๓ หัวข้อการทดสอบ
O กําลังส่งคลื่นพาห์ (Conducted carrier power)
O การแพร่แปลกปลอม (Conducted spurious emission)
O ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency error)
O ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency deviation)
O ความไว (Sensitivity)
O กําลังส่งช่องประชิด (Adjacent channel power)
O ความลึกของการมอดูเลต (Modulation depth)
O ความเพี้ยนทางแอมพลิจูด (AM distortion)
O แถบความถี่ครอบครอง (Occupied bandwidth)
O การเลือกรับสัญญาณ (Adjacent channel selectivity)
O อื่นๆ...........................................................................
ส่วนที่ ๔. อื่นๆ
O ใช้วิธีทดสอบตามที่ห้องปฏิบัติการทดสอบกําหนด หากไม่ได้ระบุไว้
O ผู้ขอรับบริการ ยินยอมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบส่งรายงานผลการทดสอบ เพื่อรับรองเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
O ผู้ขอรับบริการ ขอรับผลการดําเนินการในรูปแบบรายงานผลการทดสอบ
O ผู้ขอรับบริการ ขอรับคืนเครื่องวิทยุคมนาคมตัวอย่างภายใน ๖๐ วันหลังจากดําเนินการแล้วเสร็จ
O หลังจากการทดสอบแล้ว หากตัวอย่างชํารุดเสียหายหรือขัดข้อง ข้าพเจ้ายินดีรับคืนโดยไม่คิดค่าเสียหาย
O มีเอกสารเพิ่มเติมแนบท้าย

สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

แบบ วท. ๐๑ หน้า ๕ จาก ๖

สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
คําขอ :
O เรียบร้อย O ไม่เรียบร้อย
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ :
O ปกติ
O ไม่ปกติ
เอกสารประกอบครบถ้วนตามที่กําหนด :
O ครบถ้วน O ไม่ครบถ้วน.........................................
วันที่รับคําขอฯ : ...........................................................................................................................................................
หลักฐานการชําระเงิน : O ชําระเงินแล้ว ใบเสร็จเล่มที่.............. เลขที.่ ............. ลงวันที่.....................................
ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ ..............................................................
(.......................................................................)
ตําแหน่ง ...................................................
….…….…/...................../………..…
บันทึกทบทวนคําขอรับบริการ
คําขอรับบริการของท่านเป็นลําดับที.่ ..............................................................................................................
ประมาณการระยะเวลาการทดสอบแล้วเสร็จ (ตามลําดับก่อนหลัง) วันที.่ ......................................................

สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

แบบ วท. ๐๑ หน้า ๖ จาก ๖
ใบรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบเครือ่ งวิทยุคมนาคม สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช.
ได้รับเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
จาก (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................................................
- ออกให้โดย....................................................
เลขที่บัตรประชาชน
อยู่บ้านเลขที.่ .................................. ซอย.................................................. ถนน............................................................
แขวง/ตําบล................................ เขต/อําเภอ.......................................... จังหวัด.........................................................
เพื่อทดสอบลักษณะทางเทคนิค (ตามหัวข้อในส่วนที่ ๓) ดังนี้
รายละเอียดเครื่องโทรคมนาคม
ตราอักษร (Brand Name)............................................................................................................................................
แบบ (Type)..................................................................................................................................................................
รุ่น (Model)..................................................................................................................................................................
หมายเลขเครื่อง............................................................................................................. จํานวน........................ เครื่อง
รายละเอียดอุปกรณ์และอื่นๆ
O สายอากาศ...............................................................................................................................................................
O แบตเตอรี่ (แรงดันไฟฟ้า).........................................................................................................................................
O สายไฟ......................................................................................................................................................................
O อื่นๆ.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งเครือ่ ง
(....................................................)
….…….…/...................../………..…

ลงชื่อ .................................................. เจ้าหน้าที่
(....................................................)
….…….…/...................../………..…

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ได้รบั เครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์คืนเรียบร้อยแล้วเมื่อ.................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับเครื่อง
(...........................................................)
….…….…/...................../………..…

สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

แบบ วท. ๐๒

สํานักงาน กสทช.

หน้า ๑ จาก ๓

คําขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

เลขรับที่
..........................

ส่วนที่ ๑. รายละเอียดของผู้ขอรับบริการ

(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

๑.๑ ผู้ยื่นขอ
ชื่อ-สกุล : ……………………………………..…………………………………………………………………......................
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………….…………………………………………………………………………………………….........
โทรศัพท์ : ................................... โทรสาร : ................................... E-mail : ....................................
ในนาม : ……………………………………….……………………………………………………………………………………...
ที่อยู่ : …..…………………………………………………………………………………………..………………………………....
……………………………………….…………………………………………………………………………………………….........
โทรศัพท์ : ................................... โทรสาร : ................................... E-mail : .....................................
O เคยยื่นคําขอแล้ว รหัสประจําตัวผู้ประกอบการ - - O ยื่นคําขอเป็นครั้งแรก
O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
O สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน)
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจ
O หนังสือมอบอํานาจ
O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ
๑.๒ เจ้าหน้าที่เทคนิคที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ-สกุล : ……………………………………..………………………………………………………………….......................
ตําแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………….…………………………….
โทรศัพท์ : ................................... โทรสาร : ................................... E-mail : ....................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบคําขอรับบริการทีแ่ นบมาพร้อมนีเ้ ป็นความจริงทุก
ประการ และจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ที่เกีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
...........................................…

...........................................…

...........................................…

ลายมือชื่อ

ตําแหน่งผู้ยื่นขอรับบริการ

ตราประทับบริษทั ฯ

วัน/เดือน/ปี..............................................
หมายเหตุ ผู้ขอรับบริการต้องชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พร้อมกับการยื่นคําขอ
ทั้งนี้หากผลการพิจารณาเป็นประการใด “สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น”
.....................................................................................................................................................
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

แบบ วท. ๐๒ หน้า ๒ จาก ๓
ส่วนที่ ๒. รายละเอียดเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์

(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

๒.๑ ทั่วไป
ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคม
O RFID
O ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
O วิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จําลอง 72 MHz
O จานสายอากาศ (Earth Station Antenna)
O เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์สําหรับติดตัง้ ในรถยนต์ (Vehicle Radar)
O เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (SRD) 57-66 GHz
O อื่นๆ........................................................
ชนิด O ประจําที่ (Fixed) O เคลื่อนที่ (Mobile) O มือถือ (Handheld)
O พกพา (Module) O อื่นๆ..............................................................................................
ตราอักษร (Brand Name)..................................................................................................................
แบบ (Type)........................................................................................................................................
รุ่น (Model)........................................................................................................................................
โรงงานผูผ้ ลิต และที่อยู่ (Manufacturer & Address)........................................................................
.............................................................................................................................................................
ปีที่ผลิต (Year of Manufacture)....................... ประเทศผู้ผลิต (Country).....................................
๒.๒ ลักษณะทางเทคนิค
ย่านความถี่วิทยุ (Frequency Range)
Tx. : ...............................................................................................................................................MHz
Rx. : ...............................................................................................................................................MHz
กําลังส่ง (Tx Output Power).......................................................................... dBm dB mW W
อื่นๆ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
๒.๓ มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
O กทช. มท. ๐๐๕-๒๕๔๘ O กทช. มท. ๑๐๑๐-๒๕๕๐
O กทช. มท. ๐๐๖-๒๕๔๘ O กทช. มท. ๑๐๑๑-๒๕๔๙
O กทช. มท. ๐๐๗-๒๕๔๘ O กสทช.มท. ๑๐๒๕-๒๕๕๗
O กทช. มท. ๑๐๑๙-๒๕๕๑ O อื่นๆ........................................

.....................................................................................................................................................
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

แบบ วท. ๐๒ หน้า ๓ จาก ๓
ส่วนที่ ๓. เอกสารประกอบการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
O แค็ตตาล็อก (Catalogue)
O เอกสารหลักฐานยืนยัน
O สําเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report) หมายเลข.................... วันที่ออก................................
ชื่อหน่วยงานทดสอบ......................................................................... ประเทศ........................................
O สําเนาผลการรับรอง (Approval Certificate) เลขที.่ ......................... วันที่ออก................................
ชื่อหน่วยงานรับรอง........................................................................... ประเทศ........................................
O ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Certificate of Conformity)
หมายเลข.................................................................................................. วันที่ออก................................
ชื่อหน่วยงานรับรอง ฯ....................................................................... ประเทศ........................................
O สําเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัตกิ าร (Accreditation Certificate)
O รูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
O อื่นๆ...............................................................................

สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
คําขอ :
O เรียบร้อย O ไม่เรียบร้อย
เอกสารประกอบครบถ้วนตามที่กําหนด :
O ครบถ้วน O ไม่ครบถ้วน.........................................
วันที่รับคําขอฯ : ...........................................................................................................................................................
หลักฐานการชําระเงิน : O ชําระเงินแล้ว ใบเสร็จเล่มที่.............. เลขที.่ ............. ลงวันที่.....................................
ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ ..............................................................
(.......................................................................)
ตําแหน่ง ...................................................
….…….…/...................../………..…
บันทึกทบทวนคําขอรับบริการ
คําขอรับบริการของท่านเป็นลําดับที.่ ..............................................................................................................
ประมาณการระยะเวลาการทดสอบแล้วเสร็จ (ตามลําดับก่อนหลัง) วันที.่ ......................................................

.....................................................................................................................................................
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

แบบ วท. ๐๓

สํานักงาน กสทช.

หน้า ๑ จาก ๔

คําขอรับบริการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

เลขรับที่
..........................

ส่วนที่ ๑. รายละเอียดของผู้ขอรับบริการ

(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

๑.๑ ผู้ยื่นขอ
ชื่อ-สกุล : ……………………………………..…………………………………………………………………......................
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………….……………………………………………………………………………………………..........
โทรศัพท์ : ................................... โทรสาร : ................................... E-mail : ....................................
ในนาม : ……………………………………….……………………………………………………………………………………...
ที่อยู่ : …..…………………………………………………………………………………………..………………………………....
……………………………………….……………………………………………………………………………………………..........
โทรศัพท์ : ................................... โทรสาร : ................................... E-mail : .....................................
O เคยยื่นคําขอแล้ว รหัสประจําตัวผู้ประกอบการ - - O ยื่นคําขอเป็นครั้งแรก
O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
O สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน)
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจ
O หนังสือมอบอํานาจ
O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ
๑.๒ เจ้าหน้าที่เทคนิคที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ-สกุล : ……………………………………..………………………………………................……………....……………..
ตําแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………….…………………………….
โทรศัพท์ : ................................... โทรสาร : ................................... E-mail : ....................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบคําขอรับบริการทีแ่ นบมาพร้อมนีเ้ ป็นความจริงทุก
ประการ และจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ที่เกีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
...........................................…

...........................................…

...........................................…

ลายมือชื่อ

ตําแหน่งผู้ยื่นขอรับบริการ

ตราประทับบริษทั ฯ

วัน/เดือน/ปี..............................................
หมายเหตุ ผู้ขอรับบริการต้องชําระค่าธรรมเนียมการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พร้อมกับการยื่นคําขอ
ทั้งนี้หากผลการพิจารณาเป็นประการใด “สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น”
___________________________________________________________
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ถึง ๖๐ ต่อ ๓๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๒๒๗๓ www.nbtc.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ standard@nbtc.go.th

แบบ วท. ๐๓ หน้า ๒ จาก ๔
ส่วนที่ ๒. รายละเอียดเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์

(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

๒.๑ ทั่วไป
ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคม
O กิจการเคลื่อนทีท่ างบก VHF/UHF
O กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล MF/HF (SSB)
O กิจการเคลื่อนทีท่ างการบิน VHF
O กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล VHF
O CB 27 MHz (AM/SSB/FM)
O กิจการวิทยุสมัครเล่น (AM/SSB/FM)
O CB 78/245 MHz
O Digital Trunked Radio
O Cellular (Mobile Station)
O เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการ BWA
O Cellular (Base/Repeater Station)
O อื่นๆ........................................................
ชนิด O ประจําที่ (Fixed) O เคลื่อนที่ (Mobile) O มือถือ (Handheld)
O พกพา (Module) O อื่นๆ..............................................................................................
ตราอักษร (Brand Name)..................................................................................................................
แบบ (Type)........................................................................................................................................
รุ่น (Model).........................................................................................................................................
โรงงานผูผ้ ลิต และที่อยู่ (Manufacturer & Address)........................................................................
............................................................................................................................................................
ปีที่ผลิต (Year of Manufacture)....................... ประเทศผู้ผลิต (Country)......................................
๒.๒ ลักษณะทางเทคนิค
Tx. : ...............................................................................................................................................MHz
Rx. : ...............................................................................................................................................MHz
กําลังส่ง (Tx Output Power).......................................................................... dBm dB mW W
อื่นๆ.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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๒.๓ มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
O กทช. มท. ๑๐๐๑-๒๕๕๓
O กทช. มท. ๑๐๐๒-๒๕๕๓
O กทช. มท. ๑๐๐๓-๒๕๕๓
O กทช. มท. ๑๐๐๘-๒๕๔๙
O กทช. มท. ๑๐๐๙-๒๕๔๙
O กทช. มท. ๑๐๑๓-๒๕๕๒
O กทช. มท. ๑๐๑๔-๒๕๕๒
O กทช. มท. ๑๐๑๕-๒๕๕๒
O กทช. มท. ๑๐๑๖-๒๕๔๙
O กทช. มท. ๑๐๑๗-๒๕๔๙

O กทช. มท. ๑๐๑๘-๒๕๕๐
O กทช. มท. ๑๐๒๐-๒๕๕๐
O กทช. มท. ๑๐๒๑-๒๕๕๐
O กทช. มท. ๑๐๒๒-๒๕๕๒
O กทช. มท. ๑๐๒๓-๒๕๕๒
O กทช. มท. ๑๐๒๔-๒๕๕๒
O กสทช. มท. ๑๐๒๖-๒๕๕๗
O กสทช. มท. ๑๐๒๗-๒๕๕๗
O กทช. มท. ๕๐๐๑-๒๕๕๐
O อื่นๆ..........................................

ส่วนที่ ๓. เอกสารประกอบการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
O แค็ตตาล็อก (Catalogue)
O ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
O สําเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report) กรณีมีมากกว่าให้ทําเป็นเอกสารแนบ
(๑) หมายเลข....................................................................... วันที่ออก............................................
ชื่อหน่วยงานทดสอบ.................................................................. ประเทศ.......................................
(๒) หมายเลข....................................................................... วันที่ออก............................................
ชื่อหน่วยงานทดสอบ.................................................................. ประเทศ.......................................
(๓) หมายเลข....................................................................... วันที่ออก............................................
ชื่อหน่วยงานทดสอบ.................................................................. ประเทศ.......................................
(๔) หมายเลข....................................................................... วันที่ออก............................................
ชื่อหน่วยงานทดสอบ.................................................................. ประเทศ.......................................
O สําเนาใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ หรือหนังสือรับรองตัวอย่างเครือ่ ง (ถ้ามี)
เลขที.่ .............................................................................................. วันที่ออก.........................................
O สําเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการ (Accreditation Certificate)
O รูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
O อื่นๆ.........................................................................................................................................................
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แบบ วท. ๐๓ หน้า ๔ จาก ๔

สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
คําขอ :
O เรียบร้อย O ไม่เรียบร้อย
เอกสารประกอบครบถ้วนตามที่กําหนด :
O ครบถ้วน O ไม่ครบถ้วน.........................................
วันที่รับคําขอฯ : ...........................................................................................................................................................
หลักฐานการชําระเงิน : O ชําระเงินแล้ว ใบเสร็จเล่มที่.............. เลขที.่ ............. ลงวันที่.....................................
ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ ..............................................................
(.......................................................................)
ตําแหน่ง ...................................................
….…….…/...................../………..…
บันทึกทบทวนคําขอรับบริการ
คําขอรับบริการของท่านเป็นลําดับที.่ ..............................................................................................................
ประมาณการระยะเวลาการทดสอบแล้วเสร็จ (ตามลําดับก่อนหลัง) วันที.่ ......................................................
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