เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตใหออกเครื่องหมาย
แสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดวยตนเอง
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ขอ ๒๙ ไดกําหนดใหผูประกอบการสามารถดําเนินการ
ออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดวยตนเอง โดยตองไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ประกอบกับ กทช. ไดมีม ติในการประชุม
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวัน ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เห็น ชอบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไข
การอนุญาตใหออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดวยตนเอง และ
เห็นชอบใหเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนผูมีอํานาจพิจารณาการอนุญาต
ใหผูป ระกอบการออกเครื่องหมายแสดงการไดรั บการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด วยตนเอง
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานครบถวน และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาวแลว
ดังนั้น เพื่อ ใหผูประกอบการที่ประสงคจะยื่นขออนุญาตออกเครื่องหมายแสดงการไดรับ
การตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานดวยตนเองไดทราบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต
ดังกลาวเปนการทั่วไปตามมติ กทช. ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
จึงประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตใหออกเครื่องหมายแสดงการไดรับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดวยตนเอง มีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สุรนันท วงศวิทยกําจร
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

เอกสารแนบทาย
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตใหออกเครื่องหมาย
แสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดวยตนเอง
หลักเกณฑ
(๑)

คุณสมบัติผูยื่นขอ
(๑.๑) เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(๑.๒) เป นผู ป ระกอบการที่ มีภ าระรั บผิ ด ชอบตามกฎหมายต อ เครื่ อ งโทรคมนาคมและ
อุปกรณที่ผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว และประสงคจะออกเครื่องหมายแสดงการไดรับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดวยตนเอง โดยมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
- เปนเจาของผลิตภัณฑ (ผูผลิต)
- เปนเจาของเครื่องหมายการคา หรือตราอักษร (brand name)
- เปนบริษัทสาขาในประเทศไทย
- เปนผูได รับสิ ทธิใหผลิ ต ค า หรือจํ าหน ายจากผู ผลิต ในต างประเทศ (authorized
dealer)
(๑.๓) ไดรับรหัสประจําตัวของผูประกอบการ (supplier code) ที่ออกโดยสํานักงาน กทช.
(๑.๔) ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมโดยถูกตอง
(๒)

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอ
(๒.๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไมเกิน ๙๐ วัน)
(๒.๒) หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของ ผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
(๒.๓) สํ า เนาใบอนุ ญาตวิ ท ยุ คมนาคมที่ เกี่ ย วข อ ง เช น ใบอนุ ญาตให คา ซึ่ งเครื่ อ งวิ ท ยุ
คมนาคม
(๒.๔) รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรอง
- ตราอักษร และแบบรุนของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ประสงคจะแสดง
เครื่องหมายดวยตนเอง
- หมายเลข NTC ID.
- จํานวนเครื่องหมาย (ชิ้น)
- ระยะเวลาที่ประสงคจะแสดงเครื่องหมายดวยตนเอง
- ตําแหนงที่จะแสดงเครื่องหมาย (กรณีแสดงที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ)
- หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณมีขนาดไมเหมาะสมที่จะ
แสดงเครื่องหมาย (กรณีประสงคจะไมแสดงที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ)

-๒วิธีการและขั้นตอน
(๑)

วิธีการยื่นขอ
(๑.๑) ผูยื่นขอมีหนังสือแจงความประสงคที่ลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
พรอมเอกสารหลักฐานหรือขอมูลที่จําเปนตองใชประกอบการพิจารณา ยื่นตอสํานักงาน กทช.
(๑.๒) ผูยื่นขออาจยื่นขออนุญาตดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณียก็ได
(๒)

วิธีการพิจารณา
(๒.๑) สํานักงาน กทช. พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่จําเปนตองใชประกอบการ
พิจารณาอนุญาตใหถูกตองและครบถวน
(๒.๒) หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จําเป นต องใชป ระกอบการพิจารณาไมถู กตอ ง ไม
ครบถวน หรือไมเพียงพอ สํานักงาน กทช. จะแจงใหผูยื่นขอจัดสงเอกสารหลักฐานที่จําเปนเพิ่มเติม
ภายใน ๑๕ วั น และจะยั งไม พิจารณากลั่ นกรองนํา เสนอ กทช. พิ จารณา จนกว า จะไดรั บเอกสาร
หลักฐานที่จําเปนเพียงพอตอการพิจารณา
(๒.๓) เมื่อ กทช. ไดพิจารณาแลว สํานักงาน กทช. จะแจงมติการอนุญาตหรือไมอนุญาตให
ผูยื่นขอทราบ ภายในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน

- -

-๓เงื่อนไขการอนุญาต
(๑) การอนุ ญาตให ออกเครื่อ งหมายแสดงการได รับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณนี้ ใชได เฉพาะประเภท ตราอักษร และแบบ/รุน ที่ผานการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน จากสํานักงาน กทช. แลว และเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับอนุญาตเทานั้น
(๒)

รูปแบบการแสดงเครื่องหมาย
(๒.๑) รูปแบบของเครื่องหมายใหแสดงตามประเภทของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

ดังนี้

(๒.๒) ใหแสดงเครื่องหมายไดเฉพาะที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ หรือคูมือการใช
งาน หรือ ขางกลองบรรจุภัณฑ ตามที่ไดระบุไวในเงื่อนไขการอนุญาตเทานั้น
(๒.๓) ใหแสดงเครื่องหมายในลักษณะที่สัญลักษณรูปพระครุฑพาหและแตรงอน อยูเหนือ
ตราอักษร และแบบ/รุนของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น ไมสมควรอยูใตตราอักษร และแบบ/รุน
หรือเครื่องหมายอื่นใด หากไมสามารถกระทําดังกลาวได ใหแสดงเครื่องหมายโดยไมตองมีสัญลักษณ
รูปพระครุฑพาหและแตรงอน ดังแสดงไวขางลางนี้

(๓)

หนาที่รับผิดชอบของผูไดรับอนุญาตใหออกเครื่องหมาย:
(๓.๑) ยืนยันและรับรองวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผูประกอบการ ไดรับอนุญาตให
ออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไดดวยตนเองนั้น มีความสอดคลอง
ตามมาตรฐาน ประกาศ และขอกําหนดของ กทช. ตลอดระยะเวลาที่ออกเครื่องหมาย
(๓.๒) แจ ง ให สํ า นั ก งาน กทช. ทราบถึ ง ตราอั ก ษร แบบ/รุ น และจํ า นวนของเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณที่ไดรับอนุญาตใหออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานดวยตนเอง ที่ผลิตหรือนําเขามาในประเทศ ทุก ๑ เดือน
(๓.๓) ยินยอมใหเจาหนาที่ของสํานักงาน กทช. เขาตรวจสอบเอกสารหลักฐานการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการอนุญาตใหออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไดดวย
ตนเอง และรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบนั้น
(๓.๔) รับรองวาไมมีการดัดแปลงเครื่องโทรคมนาคมและโทรคมนาคมและอุปกรณที่ไดรับ
อนุญาตใหออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไดดวยตนเอง ภายหลัง
จากที่ผ านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน กทช. แลว และหากมีการดัดแปลงใน
ลักษณะที่ไม จําเปนตอ งไดรั บการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใหม ให แจงสํ านักงาน กทช. เพื่ อ
ทราบ และเก็บเอกสารหลักฐานที่จําเปนไวประกอบการตรวจสอบในภายหลังดวย

- -

-๔(๓.๕) เก็ บรั กษาข อ มูลและเอกสารหลั กฐานที่ จํา เป นตอ การตรวจสอบโดยเจา หน าที่ ผู มี
อํ า นาจ ตามมาตรการกํ า กั บดู แ ลภายหลั งการตรวจสอบและรั บรองมาตรฐาน ที่ ดํ า เนิ น การโดย
สํานักงาน กทช.
(๓.๖) มีภาระรับผิดชอบหากมีการนําเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานที่ออกโดยผูไดรับอนุญาตไปใชในทางที่ผิด หรือในทางที่กอใหเกิดความเขาใจผิด
(๓.๗) จัด ให มีมาตรการรั บผิ ด ชอบในกรณี ที่ มีข อร อ งเรี ย นจากผู บริโ ภคหรื อ ผู ใช เครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ
(๔) กทช. อาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานไดดว ยตนเอง หากพบวา ผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศ กทช. เรื่อ ง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และ
เงื่อนไขการอนุญาตนี้
(๕) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัตติ ามประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และคําสั่งของ กทช. ที่เกี่ยวของ
โดยเครงครัด
---------------------------------------

- -

