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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหจดั ตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
โดยที่เปน การสมควรกํ าหนดหลักเกณฑ วิธี การ และเงื่อนไขการอนุญาตใหจัดตั้งหนว ย
ตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เพื่อสงเสริมบทบาทของหนวยตรวจสอบเอกชน อํานวย
ความสะดวกใหกับผูเกี่ยวของ และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนพระราชบัญญัติท่มี ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใ หกระทําไดโ ดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแ หงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ” หมายความว า เครื่ อ งโทรคมนาคม อุ ป กรณ ที่ ใ ช
ในโครงขายโทรคมนาคม หรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยวิทยุ
คมนาคม
“หนวยตรวจสอบ” หมายความวา หนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการดานการทดสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห ง ชาติ กํ า หนดไว ซึ่ ง เป น นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจากคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ
“ผูตรวจสอบ” หมายความวา บุคลากรของหนวยตรวจสอบที่มีหนาที่ควบคุม กิจกรรมการ
ทดสอบ และบุคลากรของหนวยตรวจสอบที่มีหนาที่ดําเนินการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
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“หนวยรับรองระบบงาน” หมายความวา หนวยงานที่ทําหนาที่ดําเนินการเพื่อใหการรับรอง
อยางเปนทางการวา หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานมีความสามารถในการใหบริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ตามที่กําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
หมวด ๑
หนวยตรวจสอบ
ขอ ๒ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง หน ว ยตรวจสอบ มี ห น า ที่ ใ ห บ ริ ก ารด า นการทดสอบ
(testing) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ แกผูขอใชบริการ ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนด
ทางเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนดไว
สิทธิและหนาที่ของผูรับใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๓ หนวยตรวจสอบที่ใ หบริการดานการทดสอบตามมาตรฐานของประเทศคูคาอื่ น
ซึ่งไมอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและ
รั บ รองมาตรฐานของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ หากประสงค จ ะขอรั บ การแต ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการใหเปน หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ภายใตความตกลงวาดวยการ
ยอมรับซึ่งกัน และกัน ดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
(Mutual Recognition Arrangement/Agreement on Conformity Assessment of Telecommunication
Equipment: MRA) ภายใตกรอบความรวมมือที่ประเทศไทยเขารวมดําเนินการเปนภาคีสมาชิก จะตอง
ได รั บ ใบอนุ ญ าตตามประกาศนี้ และต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ว า ด ว ยการแต ง ตั้ ง (Designation)
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๔ หนวยตรวจสอบใหมีสองประเภท ดังนี้
๔.๑ หนวยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง ไดแก หนวยตรวจสอบที่มีการดําเนินงาน
ที่ส อดคล อ งตามขอ กํ าหนด ซึ่ งอ างอิง จากมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ (ส วนที่ ๕ ของ
ภาคผนวก ก) ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
๔.๒ หนวยตรวจสอบประเภทที่สอง ไดแก
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(๑) หนวยตรวจสอบที่ไดรับการรับรองระบบงาน (accreditation) จากระบบการ
รับรองหองปฏิบัติการทดสอบ (Thai Laboratory Accreditation Scheme: TLAS) ภายใตสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วามีความสามารถตามขอกําหนดในมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๔๘
ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
(๒) หน ว ยตรวจสอบที่ ไ ด รั บ การรั บ รองระบบงานจากหน ว ยรั บ รอง
ระบบงานที่มีอํานาจ (competent accreditation body) ของตางประเทศ ซึ่งมีความตกลงภายใตกรอบ
ความรว มมื อที่ ประเทศไทยเขา รว มดํ าเนิน การเป น ภาคี สมาชิ ก ว ามี ความสามารถตามข อกํ าหนด
ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 หรือมาตรฐานที่เทียบเทา ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ยื่น
ขอรับใบอนุญาต
หมวด ๒
การขอรับใบอนุญาต
ขอ ๕ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี้
๕.๑ เป น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎ หม ายไทย และมี ส ถาน ที่ ตั้ ง ของ
หองปฏิบัติการทดสอบอยูในประเทศไทย
๕.๒ มีห อ งปฏิ บัติ ก ารทดสอบเครื่ องโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถวนตามขอ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ของประกาศนี้
๕.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๕.๔ ไมเคยถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตพนระยะเวลาหกเดือนแลว
๕.๕ มีผูตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติและจํานวนตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
๕.๖ มีบุคลากรหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูจัดการคุณภาพ ผูจัดการวิช าการ และ
ผูต รวจสอบที่มี ค วามรู ค วามเข า ใจในมาตรฐานทางเทคนิ ค หรื อ ข อ กํ า หนดทางเทคนิค ของเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ยื่นขอรับใบอนุญาต และในหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ขอ ๖ คุณสมบัติและจํานวนของผูตรวจสอบ
๖.๑ ผูตรวจสอบที่มีหนาที่ควบคุมกิจกรรมการทดสอบ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
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(๑) มี ป ระสบการณ ใ นการทดสอบเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ
ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ยื่นขอรับใบอนุญาต ไมนอยกวาสองป
(๒) ผานการฝกอบรมและมีความรูความเขาใจในระบบคุณภาพของหนวย
ตรวจสอบ ตามมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ หรือมาตรฐานที่เทียบเทา
๖.๒ ผูตรวจสอบที่มีหน าที่ดํ าเนิน การทดสอบเครื่ องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ
ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความรูความเขาใจ และความชํานาญทางเทคนิคในการทดสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวของ ในขอบขาย
การใหบริการทดสอบที่ยื่นขอรับใบอนุญาต
(๒) ผานการฝกอบรมและมีความรูความเขาใจในระบบคุณภาพของหนวย
ตรวจสอบ ตามมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ หรือมาตรฐานที่เทียบเทา
๖.๓ ผูตรวจสอบตองไมเคยดําเนินการ หรือรวมดําเนินการทดสอบ หรือรายงาน
ผลการทดสอบโดยไมสุจริต จนเปนเหตุใหหนวยตรวจสอบตองถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต
เพราะการกระทําดังกลาว
๖.๔ หนวยตรวจสอบตองมีจํานวนของผูตรวจสอบที่มีหนาที่ควบคุมกิจกรรมการ
ทดสอบ และจํานวนของผูตรวจสอบที่มีหนาที่ดําเนินการทดสอบ ในอัตราสวนไมนอยกวา ๑:๕
ขอ ๗ เอกสารหลักฐานหรือขอมูลที่จําเปนตองใชในการขอรับใบอนุญาต
ผูขอรั บ ใบอนุญ าตต องส งเอกสารหลั กฐานและขอมู ลเพื่ อประกอบการพิจ ารณา
ของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
๗.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
๗.๒ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนและสํ า เนาทะเบี ย นบ า นของผู มี อํ า นาจ
กระทําการผูกพันนิติบุคคล
๗.๓ หนั ง สื อมอบอํา นาจตามกฎหมาย พร อมสํ า เนาบั ต รประจํ าตั ว ประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหดําเนินการแทน
๗.๔ เอกสารหลักฐานแสดงถึงการดําเนินงานที่สอดคลองตามขอกําหนด ซึ่งอางอิง
จากมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต ในกรณี
ของการขอรับใบอนุญาตเปนหนวยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง
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๗.๕ สําเนาใบรับรองระบบงาน (Accreditation Certificate) จากหนวยรับรอง
ระบบงานที่มีอํานาจ ในขอบขา ยการใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต ในกรณีของการขอรั บ
ใบอนุญาตเปนหนวยตรวจสอบประเภทที่สอง
๗.๖ โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง
๗.๗ เอกสารหลักฐานแสดงความรูความสามารถของบุคลากรหลัก ซึ่งประกอบดวย
ผูจัดการคุณภาพ ผูจัดการวิช าการ และผูตรวจสอบตามที่ระบุไวในขอกําหนดของมาตรฐาน มอก.
๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ และตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศนี้
๗.๘ แผนผังหองปฏิบัติการทดสอบ
๗.๙ รายละเอียดขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต
๗.๑๐ รายละเอียดของวิธีการทดสอบ และเครื่องมืออุปกรณที่ใ ชใ นการทดสอบ
ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต
๗.๑๑ สํา เนาคูมื อคุ ณ ภาพ รวมทั้ ง เอกสารขั้ น ตอนการดํ าเนิ น งาน ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินการทดสอบที่จําเปน
๗.๑๒ ตัวอยางรายงานผลการทดสอบ (Test Report)
๗.๑๓ รายละเอียดขอมูลคาบริการทดสอบ ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอรับ
ใบอนุญาต
เอกสารประกอบคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตต อ งเป น ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษซึ่ ง
ประทับตราสําคัญของผูยื่นขอ โดยเปนเอกสารตนฉบับหรือสําเนาก็ได ทั้งนี้ หากเอกสารใดเปนสําเนา
ตองมีการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว และหากเอกสารใดเปนภาษาอื่น ผูขอรับใบอนุญาต
ตองแปลเอกสารดังกลาวเปน ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจัดสงเอกสารฉบับแปลพรอมหนังสือ
รับรองการแปลเพิ่มเติมจากเอกสารตนฉบับดวย
หมวด ๓
วิธีการขอรับและออกใบอนุญาต และตออายุใบอนุญาต
ขอ ๘ วิธีการขอรับใบอนุญาต
ผูขอรับใบอนุญาตตองดําเนินการดังนี้
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๘.๑ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดไวใน ภาคผนวก ก
พรอมทั้งระบุขอบขายการใหบริการทดสอบที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหชัดเจน
๘.๒ ยื่นแบบคําขอที่กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณแลว พรอมเอกสารหลักฐานหรือ
ขอ มูล ที่จํ า เป น ต อ งใชใ นการอนุ ญาตตามข อ ๗ ด วยตนเอง ณ สํ านั กงานคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห ง ชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิ น ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๘.๓ ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนดใหแลวเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ
ขอ ๙ ระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต
วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาตใหดําเนินการดังนี้
๙.๑ สํานักงานพิจารณาตรวจสอบแบบคําขอที่กรอกแลว และเอกสารหลักฐาน
ที่จําเปนตองใชในการอนุญาตใหถูกตองและครบถวน
๙.๒ หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จําเปนตองใชประกอบการพิจารณาตามขอ ๗
ไมถูกตอง หรือไมครบถวน หรือไมเพียงพอ สํานักงานจะแจงใหผูขอรับ ใบอนุญาตจัดสงเอกสาร
หลั ก ฐานที่ จํ า เป น เพิ่ ม เติ ม ภายในระยะเวลาสิ บ ห า วั น และจะยั ง ไม พิ จ ารณากลั่ น กรองนํ า เสนอ
คณะกรรมการจนกวาจะไดรับเอกสารหลักฐานที่จําเปนเพียงพอตอการพิจารณา
๙.๓ คณะกรรมการจะประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว โดยใหสํานักงานพิจารณาแจง
มติคณะกรรมการใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน
๙.๔ ในระหวางการพิจารณา คณะกรรมการอาจแจงใหผูขอรับใบอนุญาตจัดสง
ขอมูลหรือเอกสารอื่นที่จําเปนตอการพิจารณาเพิ่มเติมได หรือสั่งการใหมีการสํารวจหนวยตรวจสอบ
ณ สถานที่ตั้งหองปฏิบัติการทดสอบ เพื่อตรวจประเมินความสามารถของผูขอรับใบอนุญาตไดตาม
ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผูขอรับใบอนุญาตตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจประเมิน
ความสามารถดังกลาว
ในการตรวจประเมินความสามารถของหนวยตรวจสอบขางตน ใหสํานักงาน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินความสามารถหนวยตรวจสอบ ตามที่กําหนดไวใน ภาคผนวก ข
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๙.๕ หากคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต สํานักงานจะมีหนังสือแจงใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบ และใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนดและคาใชจายอื่นที่จําเปน ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
รูปแบบใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน ภาคผนวก ค
ผูไดรับใบอนุญาตสามารถเลือกใหคณะกรรมการออกใบอนุญาตเปน ฉบับ
ภาษาไทย หรือฉบับภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบก็ได
๙.๖ ให สํ า นั ก งานเก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล ของหน ว ยตรวจสอบที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต
ในทะเบียนรายชื่อหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และประกาศใหทราบทั่วกันผานทาง
web site ของสํานักงาน
ขอ ๑๐ ในกรณีที่หน วยตรวจสอบประสงคจะขอเพิ่ มเติ มหรือ เปลี่ ยนแปลงขอบขา ยการ
ใหบริการทดสอบ ภายหลังจากที่ไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูรับใบอนุญาตยื่น แบบคําขอในสวนที่ขอ
อนุญาตเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๘ และขอ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ อายุของใบอนุญาต ใหเปนไปดังนี้
๑๑.๑ ใบอนุญาตมีอายุสามป นับแตวันที่หนวยตรวจสอบไดรับใบอนุญาตนั้นจาก
คณะกรรมการ
๑๑.๒ ใบอนุญาตสิ้นผล ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ ต ามข อ ๑๑.๑ และหน ว ยตรวจสอบมิ ไ ด แ สดง
ความจํานงขอตออายุใบอนุญาต ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการตออายุใบอนุญาตที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) หนวยตรวจสอบเลิกประกอบกิจการ หรือแจงขอยกเลิกใบอนุญาต
(๓) หนวยตรวจสอบเปนบุคคลลมละลาย
๑๑.๓ ใบอนุญาตที่คณะกรรมการออกใหแ ทนใบอนุญาตฉบับเดิม เนื่องจากชํารุด
สูญ หาย เปลี่ ย นแปลงชื่อ หนว ยตรวจสอบ หรื อไดรั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการใหเ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงขอบขายการใหบริการทดสอบ ใหมีอายุเทากับอายุใบอนุญาตฉบับเดิมที่เหลืออยู
๑๑.๔ ในกรณีของการตออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาตฉบับใหมใหเริ่มนับถัดจาก
วันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ
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ขอ ๑๒ การขอตออายุใบอนุญาต
กรณีผูรับ ใบอนุญาตประสงคจะตออายุใบอนุญาต ใหดําเนิน การตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
๑๒.๑ ผูรับใบอนุญาตจะตองยื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาต กอนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุไมนอยกวาเกาสิบวัน พรอมสงเอกสารหลักฐานหรือขอมูลที่จําเปนตองใชในการออกใบอนุญาต
ตามขอ ๗
๑๒.๒ ในระหวางการดําเนินการพิจารณาตออายุใบอนุญาต ใหถือวาผูยื่นคําขออยู
ในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงผลการพิจารณาจากสํานักงาน
๑๒.๓ ผูยื่น คําขอตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใ น หมวด ๒ ของประกาศนี้
ทั้งนี้ หนวยตรวจสอบที่คณะกรรมการสั่งพักใชใบอนุญาต ไมสามารถยื่นคําขอเพื่อตออายุใบอนุญาตใน
ระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาตได
๑๒.๔ วิธีการพิจารณาในการตออายุใ บอนุญาต ใหนําความในขอ ๘ และขอ ๙
มาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้ คณะกรรมการจะตองพิจารณาและแจงคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการไดรับรายงานจากสํานักงาน
ขอ ๑๓ คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาต คาธรรมเนียมในการยื่น คําขอเพิ่ม เติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบขายการใหบริการทดสอบ
และค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ให เ ป น ไปตามที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดไว ใ น ภาคผนวก ง ทั้ ง นี้
คาธรรมเนียมดังกลาวไมสามารถเรียกคืนได
หมวด ๔
ขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาต
ขอ ๑๔ สิทธิและหนาที่ของหนวยตรวจสอบ
๑๔.๑ หนวยตรวจสอบ มีหนาที่ใหบริการดานการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใ นประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ หรือตามที่มีการรองขอจาก
บุ ค คลใดซึ่ ง มี ค วามประสงค จ ะให มี ก ารทดสอบเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ในขอบข า ย
การใหบริการทดสอบที่ไดรบั อนุญาต
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ผูใชบริการจากหนวยตรวจสอบสามารถนํารายงานผลการทดสอบที่ออกโดย
หน วยตรวจสอบ มาใช ประกอบการจดทะเบีย นหรื อการรั บรองเครื่ องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ
แลวแตกรณี จากสํานักงานได
๑๔.๒ หนวยตรวจสอบมีสิทธิแสดงเครื่องหมาย หรืออางถึงการไดรับใบอนุญาต
ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
๑๔.๓ หนวยตรวจสอบประเภทที่สอง มีสิทธิยื่นขอรับการแตงตั้งใหเปน หนวย
ตรวจสอบ ภายใตความตกลงวาดวยการยอมรับซึ่งกันและกันดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ (Mutual Recognition Arrangement/Agreement: MRA)
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๕ เงื่อนไขการอนุญาต
๑๕.๑ หน ว ยตรวจสอบประเภทที่ ห นึ่ ง ต อ งคงไว ซึ่ ง ความสามารถในการ
ดําเนินงานที่สอดคลองตามขอกําหนด ซึ่งอางอิงจากมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ ในขอบขาย
การใหบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุป กรณที่ไดรับใบอนุญาต ตลอดระยะเวลาที่ไดรั บ
ใบอนุญาต
๑๕.๒ หนวยตรวจสอบประเภทที่สอง ตองคงไวซึ่งความสามารถและสถานภาพ
การได รั บ การรั บ รองความสามารถจากหน ว ยรั บ รองระบบงานที่ มี อํ า นาจ ว า มี ค วามสามารถ
ตามขอกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 หรือมาตรฐานที่ เทียบเทา ในขอบขายการให
บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ไดรับใบอนุญาต ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
๑๕.๓ หน ว ยตรวจสอบต อ งคงไว ซึ่ ง มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ จํ า เป น ต อ การ
ใหบริการทดสอบ ซึ่งรวมถึงความเปน กลางและความซื่อตรงในการดําเนินการ และตองรักษาไวซึ่ง
คุณสมบัติตามขอ ๕ และขอ ๖ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
๑๕.๔ หนวยตรวจสอบตองไมเรียกเก็บคาบริการทดสอบจากผูใชบริการเกินอัตรา
ขั้ น สู ง ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด หรื อ ไม เ กิ น อั ต ราค า บริ ก ารทดสอบของหน ว ยตรวจสอบนั้ น
คณะกรรมการใหความเห็นชอบไวแลว
หากหนวยตรวจสอบประสงคจะเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการทดสอบที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการไวแลว จะตองแจงขอเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ
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และตองไดรั บความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกอน จึ งจะสามารถนําอั ตราคาบริการดัง กลา วไป
ดําเนินการได
๑๕.๕ หน ว ยตรวจสอบต อ งแจ ง ให ค ณะกรรมการทราบเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
โดยไมชักชา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) สถานภาพทางกฎหมาย และสถานภาพการไดรับรองความสามารถ
จากหนวยรับรองระบบงานที่มีอํานาจ
(๒) การลดขอบขายการใหบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ที่ไดรับใบอนุญาต
(๓) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสรางองคกร บุคลากรหลัก ผูตรวจสอบ
และผูมีอํานาจลงนาม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งหองปฏิบัติการทดสอบ และเครื่องมืออุปกรณ
อื่นที่จําเปนและสําคัญ
(๔) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมการไดกาํ หนดไว
๑๕.๖ หนวยตรวจสอบตอ งใหความรวมมือตามที่จําเปนตอสํานักงาน และตอง
เผยแพร เก็บรักษา และสงมอบเอกสารดังตอไปนี้ เมื่อไดรับแจงจากสํานักงาน
(๑) บัญชีรายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ไดดําเนินการทดสอบ
ขอมูลผลการทดสอบ รายงานผลการทดสอบ และเอกสารหรือขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ทดสอบ
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมการทดสอบความชํานาญ
ที่เหมาะสม
(๓) เอกสารหลักฐานแสดงถึงการดําเนินการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขการอนุญาต
๑๕.๗ หนวยตรวจสอบตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังตอไปนี้
(๑) การตรวจประเมิ น ความสามารถอั น เกิ ด จากการเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงขอบขายการใหบริการทดสอบ
(๒) การตรวจติดตามและประเมินผล หรือการเขารวมกิจกรรมการทดสอบ
ความชํานาญ
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(๓) การตรวจสอบตามขอรองเรียนหรือการรองขอจากบุคคลใดอันเกี่ยวกับ
หนวยตรวจสอบ
(๔) คา ใช จ า ยอื่ น ที่ เ กี่ย วเนื่ อ งกั บ การอนุ ญ าต และเงื่อ นไขการอนุ ญ าต
ที่คณะกรรมการกําหนด
๑๕.๘ ในกรณี ที่ ห น ว ยตรวจสอบแสดงเครื่ อ งหมาย หรื อ อ า งถึ ง การได รั บ
ใบอนุญาตในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ไดรั บอนุญาตจากคณะกรรมการ เงื่อนไขการแสดง
เครื่องหมายหรืออางถึงการไดรับใบอนุญาตดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดใน ภาคผนวก จ
๑๕.๙ ในกรณีที่หนวยตรวจสอบนําสถานภาพการไดรับใบอนุญาตไปใชโฆษณา
เผยแพรตอบุคคลภายนอก ตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) หนวยตรวจสอบสามารถนําสถานภาพการไดรับใบอนุญาตไปโฆษณา
เผยแพร เฉพาะในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
(๒) การโฆษณาเผยแพร จ ะต อ งไม ทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจผิ ด ว า หน ว ย
ตรวจสอบเปนตัวแทนของคณะกรรมการหรือของสํานักงาน
(๓) การโฆษณาเผยแพรจะตองไมทําใหเกิดความเขาใจผิดวา สํานักงาน
ไดรับจดทะเบียนหรือรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผานการทดสอบจากหนวยตรวจสอบนั้น
จนกว า ผู ใ ช บ ริ ก ารหน ว ยตรวจสอบหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดจะได นํ า รายงานผลการทดสอบนั้ น มาใช
ประกอบการจดทะเบียนหรือรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณจากสํานักงาน
(๔) หนวยตรวจสอบที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต ไมวาดวยกรณีใด
ก็ตาม จะตองระงับการโฆษณาเผยแพรสถานภาพการไดรับใบอนุญาตทันที และตองไมกระทําการใด ๆ
ซึ่งนําไปสูการเขาใจผิดเกี่ยวกับสถานภาพการไดรับใบอนุญาต
๑๕.๑๐ หน ว ยตรวจสอบต อ งมีภ าระรั บ ผิด ชอบต อ ความเสี ย หาย หรื อผลใด ๆ
ตอผูใชบริการของหนวยตรวจสอบ อันเกิดจากการดําเนินการทดสอบของหนวยตรวจสอบนั้น
หมวด ๕
หลักเกณฑการกํากับดูแล
ขอ ๑๖ คณะกรรมการอาจกํ าหนดใหมี การตรวจติดตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งาน
ของหนวยตรวจสอบอยางนอยหนึ่งครั้งตอป หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็น สมควร รวมทั้ง
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การตรวจติดตามในกรณีที่มีขอรองเรียนเกี่ยวกับ การใหบริการทดสอบในขอบขายที่ไดรับใบอนุญาต
เพื่อใหหนวยตรวจสอบคงไวซึ่งความสามารถในการใหบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ในขอบขายที่ไดรับใบอนุญาต
ในการตรวจติดตามและประเมินผล อาจตรวจประเมินระบบการบริหารงานหรือ
ระบบคุณภาพของหนวยตรวจสอบบางสวนหรือทั้งหมดตามความเหมาะสม แตตองมีการตรวจติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานครบถวนตามหลักเกณฑและขอกําหนดภายในระยะเวลาสามป
ในการตรวจติดตามและประเมิน ผลการดํา เนิน งานของหนว ยตรวจสอบขางต น
ใหสํานักงานนําหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ความสามารถหนวยตรวจสอบ ตามที่กําหนดไวใ น
ภาคผนวก ข มาปรับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๗ คณะกรรมการอาจกํ า หนดให ห น ว ยตรวจสอบเข า ร ว มกิ จ กรรมการทดสอบ
ความชํานาญ (proficiency testing) หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๘ การพักใชใบอนุญาต
หนวยตรวจสอบอาจถูกคณะกรรมการพักใชใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กําหนดได
ในกรณีดังตอไปนี้
๑๘.๑ ไมใ หบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณใ นขอบขายที่ไดรับ
ใบอนุญาตโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
๑๘.๒ ไมดําเนินการทดสอบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ประมาทเลินเลอ หรือ
ใหขอมูลอันเปนเท็จ
๑๘.๓ ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด และไมสามารถแกไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนดได
๑๘.๔ กรณีอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น วามีเ หตุอัน ควรใหพักใช
ใบอนุญาต
ขอ ๑๙ การเพิกถอนใบอนุญาต
หนวยตรวจสอบอาจถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตไดในกรณีดังตอไปนี้
๑๙.๑ ขาดคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนดไวในขอ ๕
๑๙.๒ ดําเนินการทดสอบ หรือรายงานผลการทดสอบโดยไมสุจริต
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๑๙.๓ การดําเนิน การทดสอบ หรือการรายงานผลการทดสอบเปนไปโดยลาชา
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จนเปนเหตุใหผูขอรับการตรวจสอบไดรับความเสียหายอยางรายแรง
๑๙.๔ ผูตรวจสอบมีคุณสมบัติหรือมีจํานวนไมครบตามที่คณะกรรมการกําหนดไว
ในขอ ๖
ขอ ๒๐ หลักเกณฑการพิจารณาพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
๒๐.๑ ในกรณีที่ปรากฏว าหนวยตรวจสอบกระทําการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข หรือวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด หากการกระทํานั้น เปน เหตุใ หตองพักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาตใหเลขาธิการมีคําสั่งเปน หนังสือใหหนวยตรวจสอบระงับการกระทําที่ฝาฝน
หรือแกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดกอน
๒๐.๒ กรณี ห น ว ยตรวจสอบยั ง เพิ ก เฉยไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ใหเลขาธิการเสนอคณะกรรมการเพื่อมีคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของหนวยตรวจสอบ
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ในระหวางการดําเนินการพิจารณาพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต หนวยตรวจสอบ
ตองระงับการใหบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณตามขอบขายการใหบริการทดสอบ
ที่ไดรับใบอนุญาต จนกวากระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการจะสิ้นสุดลง
๒๐.๓ กรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งใหพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของหนวย
ตรวจสอบ เลขาธิการจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหหนวยตรวจสอบทราบถึงคําสั่งนั้น
๒๐.๔ เมื่ อ หน ว ยตรวจสอบที่ ถู ก พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตสามารถแสดงให เ ห็ น ได ว า
มี ความสามารถที่ จะดํ าเนิ นการตามหลั กเกณฑ และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการกํ าหนดแล ว สํ านั กงานจะ
ดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบหรือตรวจประเมิน และจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ยกเลิกคําสั่งพักใชใบอนุญาต
๒๐.๕ หนวยตรวจสอบที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะถูกถอนรายชื่อออกจากบัญชี
รายชื่อหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
๒๐.๖ ในกรณี ที่ ผู ใ ดได รับ ความเสี ยหายจากการให บริ ก ารทดสอบของหน ว ย
ตรวจสอบที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถาผูนั้นมิไดรวมกระทําการดวย ใหหนวยตรวจสอบที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตมีหนาที่ชดใชความเสียหายที่ผูนั้นไดรับดวย
ขอ ๒๑ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต พักใชหรือ
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ หน ว ยตรวจสอบ แล ว แต ก รณี มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ
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ตอคณะกรรมการเพื่อใหทบทวนการพิจารณาภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจง หรือถือวาไดรับ
แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ การอุทธรณตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ในการพิจารณาอุทธรณ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนคําสั่งได ไมวาจะเปน
ปญหาขอเท็จจริง ขอ กฎหมาย หรือความเหมาะสม และแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว
ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลา ในการนี้ ใหขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
ในระหวางการอุทธรณ ผูอุทธรณอาจรองขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งการอนุญาต
การพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตอคณะกรรมการได
ขอ ๒๒ ในกรณี ที่ มี ข อ โต แ ย ง เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให เ ลขาธิ ก ารเสนอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
ขอ ๒๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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ภาคผนวก ก.

แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
การขอรับใบอนุญาต
ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง
ขอรับใบอนุญาตใหม
ขออนุญาตเพิ
าตเพิ่มเติมขอบขายการให
ยการใหบริการทดสอบ [ใบอนุญาตเลขที่ ...............
......................................................
...........................]]
ขอตออายุใบอนุญาต [ใบอนุญาตเดิมเลขที............................
่ ...................................
.....วันสิ้นอายุ……............
............................
........................]
ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบประเภทที่สอง
ขอรับใบอนุญาตใหม
ขออนุญาตเพิ
่ มเติมขอบขายการให
าตเพิมเติ
ยการใหบริการทดสอบ [ใบอนุญาตเลขที่ ...............
......................................................
...........................]]
ขอตออายุใบอนุญาต [ใบอนุญาตเดิมเลขที............................
่ ...................................
.....วันสิ้นอายุ..…
..….……............
............................
..................]

สวนที่ 1

ขอมูลผูขอรับใบอนุญาต

1.1

ชื่อหนวยตรวจสอบ

1.2

ที่อยู

โทรศัพท

โทรสาร

E-mail

1.3

ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได

E-mail

1.4

ตําแหนง
โทรศัพท
โทรสาร
สถานที่ตั้งของหองปฏิบัติการทดสอบ

โทรศัพท

โทรสาร

ขาพเจามีความประสงคใหออกใบอนุญาตและขอบขายการใหบริการทดสอบที่ไดรับอนุญาตเปน
ฉบับภาษาไทย
ภาคผนวก ก

ฉบับภาษาอังกฤษ

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
สวนที่ 2

ขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต

(หากเนื้อที่ไมพอ ใหจัดทําเปนเอกสารแนบทายแบบคําขอ)

ที่

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ

ภาคผนวก ก

รายการที่ทดสอบ

มาตรฐาน/วิธีการทดสอบที่ใช

หนา 2 จาก 15
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
สวนที่ 3

เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต

[ ] 3.1

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ

[ ] 3.2

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล

[ ] 3.3

หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและผูรับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหดําเนินการแทน

[ ] 3.4

เอกสารหลักฐานแสดงถึ ง การดํ าเนิ น งานที่ สอดคล อ งตามข อ กํ าหนด ซึ่ ง อ างอิง จากมาตรฐาน มอก.
17025-2548 ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต ในกรณีของการขอรับใบอนุญาตเปน
หนวยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง

[ ] 3.5

สําเนาใบรับรองระบบงาน (Accreditation Certificate) จากหนวยรับรองระบบงานที่มีอํานาจ ในขอบขาย
การใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต ในกรณีของการขอรับใบอนุญาตเปนหนวยตรวจสอบประเภทที่
สอง

[ ] 3.6

โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง

[ ] 3.7 เอกสารหลักฐานแสดงความรูความสามารถของบุคลากรหลัก ซึ่งประกอบดวยผูจัดการคุณภาพ ผูจัดการ
วิชาการ เจาหนาที่ผูทําการ และผูตรวจสอบ ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของมาตรฐาน มอก.17025-2548
หรือมาตรฐานที่เทียบเทา และตามที่คณะกรรมการกําหนด
[ ] 3.8

แผนผังหองปฏิบัติการทดสอบ

[ ] 3.9

รายละเอียดขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต (สวนที่ 2)

[ ] 3.10 รายละเอี ยดของวิธี การทดสอบ และเครื่ องมือ ที่ใ ชในการทดสอบ ในขอบข ายการให บริ การทดสอบที่
ขอรับใบอนุญาต
[ ] 3.11 สําเนาคู มือ คุณภาพ รวมทั้ง เอกสารขั้น ตอนการดํ าเนิน งาน ขั้ นตอนการปฏิบั ติง าน และเอกสารอื่ น ที่
เกี่ยวของในการดําเนินการทดสอบที่จําเปน
[ ] 3.12 ตัวอยางรายงานผลการทดสอบ (Test Report)
[ ] 3.13 รายละเอียดขอมูลคาบริการทดสอบ ในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต
[ ] 3.14 ใบอนุญาตและขอบขายการใหบริการทดสอบ ที่คณะกรรมการอนุญาตไวเดิม
หมายเหตุ
1.
สําเนาเอกสารทุกฉบับตองมีการรับรองสําเนาพรอมประทับตราสําคัญของผูขอรับใบอนุญาต
หากเอกสารใดเปน ภาษาอื่น ผูข อรับใบอนุญาตตองแปลเอกสารดังกล าวเปน ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ และจัดส ง
เอกสารฉบับแปลพรอมหนังสือรับรองการแปลเพิ่มเติมจากเอกสารตนฉบับดวย
2.
ในกรณีที่ยื่นคําขออนุญาตเพิ่มเติมขอบขายการใหบริการทดสอบ หรือขอตออายุใบอนุญาต ไมตองยื่นเอกสารตามขอ
3.1 – 3.3

ภาคผนวก ก

หนา 3 จาก 15
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
สวนที่ 4

คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาต

4.1

ขาพเจาขอรั บรองวาเปน ผูมีคุ ณสมบัติครบถ วนตามที่ กําหนดทุ กประการ และข อมูล ที่ปรากฏในแบบคํ าขอนี้
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกตองครบถวนและเปนความจริง

4.2

กรณีปรากฏในภายหลังว าขาพเจาขาดคุณสมบัติข อหนึ่งขอใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเปนเท็ จ ขาพเจ า
ยินยอมใหคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตไดทันที

4.3

ขาพเจ าไดอานและเขาใจประกาศคณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อ ง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณทั้งหมดแลว และยินดีปฏิบัติตาม
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ลงชื่อ ........................................................ ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(

)

ตําแหนง ...............................................................
วัน/เดือน/ป ...........................................................

สําหรับเจาหนาที่
คําขอ :
เรียบรอย
เอกสารครบถวนตามประกาศ :
ครบถวน

ไมเรียบรอย
ไมครบถวน

หมายเหตุ :

วันที่รับคําขอ :

ภาคผนวก ก

เจาหนาที่ผูตรวจสอบคําขอ :

หนา 4 จาก 15
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
สวนที่ 5 เอกสารแนบทายแบบคําขอ
(สําหรับผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง)
คูมือคุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบ
รายการ

5.1 ระบบการดําเนินการของหองปฏิบัติการเปนแบบ
ก. หองปฏิบัติการถาวร
ข. หองปฏิบัติการนอกสถานที่
ค. หองปฏิบัติการชั่วคราว
ง. หองปฏิบัติการเคลื่อนที่
5.2 จัดใหมีบุคลากรและทรัพยากรที่จําเปนและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานทดสอบ
5.3 ในกรณีที่หองปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งขององคกรที่ดําเนิน
กิจการอื่น นอกเหนือจากการทดสอบ ตองกําหนดความ
รับผิดชอบของบุคลากรสําคัญที่อาจมีสวนเกี่ยวของหรือมี
อิทธิพลตอกิจกรรมของหองปฏิบัติการทดสอบใหชัดเจน
5.4 มีการปกปองขอมูลทั้งหมดที่เปนความลับและสิทธิตาง ๆ ของ
สํานักงานและผูขอใชบริการ
5.5 มีสัดสวนของผูควบคุมงานตอผูปฏิบัติงานทดสอบตามที่
คณะกรรมการกําหนด
5.6 มีวิธีการดําเนินการในการทบทวนขอตกลงเพื่อใหมั่นใจไดวา
(ก) ขอกําหนดตาง ๆ รวมถึงวิธีการตาง ๆ ที่ใช มีการระบุไว
อยางพอเพียง
(ข) หองปฏิบัติการมีขีดความสามารถและทรัพยากรตาง ๆ
ตรงตามขอกําหนด
(ค) มีการเลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมและตรงตามที่
คณะกรรมการกําหนด
5.7 หากหองปฏิบัติการมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมขอตกลง
หลังจากเริ่มงานไปแลว ตองแจงใหสํานักงานพิจารณาและ
ไดรับความยินยอมจากสํานักงานกอนดําเนินการตอไป
5.8 หองปฏิบัติการตองจัดทําและเก็บรักษาบันทึกการทบทวน
ขอตกลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของขอตกลงที่
ไดรับการยินยอมของสํานักงานไวเปนหลักฐาน
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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตั้งผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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5.9 หองปฏิบัติการตองมีการชี้บง การรวบรวม การจัดทําดัชนี
การเขาถึงขอมูล การเก็บเขาแฟม การเก็บรักษา และการดูแล
รักษาขอมูลดิบและผลการทดสอบ
5.10 บันทึกตาง ๆ ทั้งหมด ตองอานไดงายและชัดเจน และตอง
จัดเก็บและรักษาในลักษณะที่คนหาไดงายในสถานที่และ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เพือ่ ปองกันการเสียหาย หรือ
เสื่อมสภาพ และการสูญหาย และตองมีการกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกตาง ๆ ไวดวย
5.11 บันทึกตาง ๆ ทั้งหมดตองไดรับการเก็บรักษาอยางปลอดภัย
และเปนความลับ
5.12 หองปฏิบัติการตองมีการปองกันและสํารองบันทึกขอมูลตาง
ๆ ที่จัดเก็บไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมีการปองกันการ
เขาถึงหรือการแกไขบันทึกตาง ๆ เหลานั้นโดยผูไมมีอํานาจ
5.13 หองปฏิบัติการตองมีการจัดการกับขอโตแยงและขอ
รองเรียนที่ไดรับ โดยตองระบุถึง
(ก) การสืบสวนหาสาเหตุ
(ข) การกําหนดมาตรการแกไขที่จําเปนเพื่อกําจัดสาเหตุ
(ค) การควบคุมเพื่อใหมั่นใจวามาตรการที่กําหนดขึ้นมาใชมี
ประสิทธิภาพ
5.14 หองปฏิบัติการตองแจงผลการจัดการกับขอโตแยงและขอ
รองเรียนแกผูโตแยง/ผูรองเรียนเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ
5.15 หองปฏิบัติการตองจัดทําและเก็บรักษาบันทึกการจัดการกับ
ขอโตแยงและขอรองเรียนไวเปนหลักฐาน
5.16 ผูบริหารหองปฏิบัติการตองมั่นใจในความสามารถของ
บุคลากรที่ใชเครื่องมือทดสอบ ทีป่ ระเมินผล และที่ลงนามใน
รายงานผลการทดสอบ ในกรณีที่ใชบุคลากรที่อยูในระหวาง
การสอนงานตองจัดใหมีการควบคุมงานตามความเหมาะสม
เจาหนาที่ทดสอบตองมีคุณสมบัติพื้นฐานดานการศึกษา การ
ฝกอบรม ประสบการณ และความชํานาญที่แสดงใหเห็นวา
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการกําหนด
5.17 ผูบริหารหองปฏิบัติการตองกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับ
การศึกษา การฝกอบรม และความชํานาญของบุคลากรของ
หองปฏิบัติการ
5.18 หองปฏิบัติการตองใชบคุ ลากรที่จางโดยหองปฏิบัติการ หรือ
ภายใตสัญญาจางกับหองปฏิบัติการ ในกรณีที่ใชบุคลากร
แบบทําสัญญาจางงาน และจางบุคลากรเพิ่มเติมดาน
วิชาการ และบุคลากรชวยงานสําคัญ ตองมั่นใจวาบุคลากร
ดังกลาวไดรับการควบคุมงาน มีความสามารถ และ
ปฏิบัติงานตามที่วางไว
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5.19 ผูบริหารตองมีการมอบหมายบุคลากรผูทําหนาที่ทดสอบ
ออกรายงานผลการทดสอบ และผูใชเครื่องมือทดสอบ
หองปฏิบัติการตองเก็บบันทึกตาง ๆ เกี่ยวกับการมอบหมาย
หนาที่ ความสามารถ การศึกษา คุณสมบัติตามวิชาชีพ การ
ฝกอบรม ความชํานาญ และประสบการณของบุคลากร
ทางดานวิชาการทั้งหมด รวมถึงบุคลากรตามสัญญาการจาง
ขอมูลเหลานี้ตองมีไวพรอมใชงาน และตองรวมถึงวันเดือนป
ที่มีการมอบอํานาจหนาที่ และ/หรือ ไดรับการยืนยัน
ความสามารถ
5.20 สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ รวมถึง
แหลงพลังงาน ไฟฟาแสงสวาง และภาวะแวดลอมตองอยูใน
สภาพที่เอื้ออํานวยใหทําการทดสอบไดอยางถูกตอง
หองปฏิบัติการตองมั่นใจวา ภาวะาแวดลอมจะไมทําใหผล
การทดสอบใชไมได หรือเกิดความเสียหายตอคุณภาพของ
การทดสอบ
5.21 หองปฏิบัติการตองมีการเฝาระวัง ควบคุม และบันทึกภาวะ
แวดลอมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานหรือขอกําหนด
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ หรือในกรณีที่
ภาวะแวดลอมนั้น มีผลตออิทธิพลตอคุณภาพของ
ผลการทดสอบ เปนตนวา การรบกวนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ความชื้น แหลงจายกระแสไฟฟา อุณหภูมิ
ตองหยุดการทดสอบถาภาวะแวดลอมทําใหผลการทดสอบ
เสียหาย
5.22 หากมีกิจกรรมที่เขากันไมได ตองมีการแบงพื้นที่ขางเคียง
ออกจากกันอยางมีประสิทธิผล ตองมีมาตรการในการ
ปองกันการรบกวนซึ่งกันและกัน
5.23 ตองมีการควบคุมการเขาออกและการใชพื้นที่ที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพของผลการทดสอบ หองปฏิบัติการตองพิจารณา
ขอบเขตการควบคุมตามภาวะแวดลอมเฉพาะของการ
ทดสอบนั้น ๆ
5.24 ตองมีมาตรการเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดูแลรักษาความ
สะอาดเปนอยางดีในหองปฏิบัติการ
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5.25 หองปฏิบัติการตองใชวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานที่
เหมาะสมสําหรับการทดสอบทั้งหมดที่อยูในขอบขายของการ
ทดสอบ วิธีการเหลานี้รวมถึงการจัดการตัวอยาง การขนยาย
การเก็บรักษา และการเตรียมตัวอยางทดสอบ รวมถึงเทคนิค
ตาง ๆ ทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการทดสอบ
หองปฏิบัติการตองใชวิธีทดสอบตามที่กาํ หนดไวใน
มาตรฐานทางเทคนิคของคณะกรรมการ และตองดูแลให
ทันสมัยอยูเสมอ และตองจัดมีไวใหพรอมสําหรับเจาหนาที่
ผูทําการทดสอบ โดยในกรณีที่ไมใชวิธีทดสอบตามที่
คณะกรรมการกําหนด ตองทําความตกลงกับสํานักงานกอน
5.26 การควบคุมขอมูล
(ก) การคํานวณและการถายโอนขอมูลตองมีการตรวจสอบ
อยางเหมาะสมในลักษณะที่เปนระบบ
(ข) เมื่อใชคอมพิวเตอรหรือเครื่องมืออัตโนมัติในการรวบรวม
ขอมูล ประมวลผล บันทึก รายงาน เก็บรักษา หรือเรียก
กลับมาใชขอมูลการทดสอบ หองปฏิบัติตองมั่นใจวา
คอมพิวเตอรและเครื่องมืออัตโนมัติตาง ๆ ตองไดรับการ
บํารุงรักษาเพื่อใหมั่นใจวาทําหนาที่ไดอยางถูกตอง และ
ไดรับการจัดใหอยูในภาวะแวดลอมและสภาวะการทํางานที่
จําเปนตอการรักษาไวซึ่งความสมบูรณของขอมูลการทดสอบ
5.27 ตองจัดใหมีเครื่องมือทดสอบที่มีความสามารถทดสอบตาม
มาตรฐานทางเทคนิคของคณะกรรมการ รวมถึงการเตรียม
ตัวอยาง การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล ในกรณีที่
จําเปนตองใชเครื่องมือที่อยูนอกเหนือการควบคุม ตองมั่นใจ
วาเครื่องมือนั้นเปนไปตามขอกําหนดนี้
5.28 เครื่องมือและซอฟตแวรของเครื่องมือทดสอบตองใหมีที่มีคา
ความแมนตามที่กําหนดไวในมาตรฐานทางเทคนิค (ถามี)
และตองจัดทําโปรแกรมการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ
สําหรับคาหลักที่สําคัญ กอนนําไปใชงาน
5.29 ตองใชเครื่องมือโดยบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย คูมือการใช
งานและคูมือการบํารุงรักษาเครื่องมือที่ทันสมัย ตองมีพรอม
ใชงานโดยบุคลากรที่เหมาะสมของหองปฏิบัติการ
5.30 ตองชี้บงเฉพาะเครื่องมือและซอฟตแวรของเครื่องมือทดสอบ
ที่มีความสําคัญตอผลการทดสอบ (ถาทําได)
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5.31 ตองมีการเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบแตละ
เครื่อง และซอฟตแวรของเครื่องมือที่มีความสําคัญตอการ
ดําเนินทดสอบ บันทึกตาง ๆ อยางนอยตองประกอบดวย
ขอมูลดังนี้
การชี้บงเฉพาะของเครื่องมือและซอฟตแวรเครื่องมือ
ชื่อผูผลิต ชนิดของเครื่องมือ และหมายเลขเครื่องมือ หรือ
การชี้บงเฉพาะอื่น ๆ
บันทึกการตรวจสอบวาเครื่องมือเปนไปตามขอกําหนด
รายการ
สถานที่ตั้งหรือใชงานปจจุบัน
คําแนะนําของผูผลิต (ถามี) หรืออางอิงถึงที่เก็บเอกสาร
ดังกลาว
วันเดือนป ผลการสอบเทียบ และสําเนารายงานผลและ
ใบรับรองการสอบเทียบทั้งหมด การปรับแตง เกณฑยอมรับ
และวันเดือนปที่กําหนดการสอบเทียบครั้งตอไป
แผนการบํารุงรักษาคามความเหมาะสม และการบํารุงรักษา
ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
ความชํารุดเสียหายใด ๆ ความบกพรอง การดัดแปลง หรือ
การซอมแซมใด ๆ ที่กระทําตอเครื่องมือ
5.32 ตองมีการจัดการที่ปลอดภัย เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือทํางาน
ไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปองกันการเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพ
5.33 เครื่องมือที่ใชงานเกินกําลัง หรือใชงานผิดวิธี ใหผลที่นา
สงสัย หรือแสดงผลใหเห็นวาบกพรอง หรือออกนอก
ขีดจํากัดที่กําหนด ตองนําออกจากการใชงาน เครื่องมือนั้น
ตองมีการแยกออกตางหากเพื่อปองกันการนําไปใชงาน หรือ
ตองมีปายหรือทําเครื่องหมายใหเห็นชัดเจนวา หามใชงาน
จนกวาจะไดรับการซอมแซมและแสดงผลการสอบเทียบหรือ
ตรวจสอบแลววาสามารถใชไดถูกตอง
5.34 เครื่องมือทั้งหมดที่อยูภายใตการควบคุมของหองปฏิบัติการ
ที่ตองสอบเทียบ ตองติดปาย แสดงรหัส หรือการบงชี้อยาง
อื่น เพื่อแสดงสถานะการสอบเทียบ รวมทั้งวันเดือนปที่ไดรับ
การสอบเทียบครั้งลาสุด
5.35 ในกรณีที่จําเปนตองตรวจสอบเครื่องมือระหวางใชงาน
(intermediate checks) เพื่อใหมั่นใจในสถานะการสอบเทียบ
ของเครื่องมือ การตรวจสอบเหลานี้ตองดําเนินการตามที่
กําหนดไว
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
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รายการ

5.36 ตองมีวิธีการในการขนสง การรับ การจัดการ การปองกัน
การเก็บรักษา การจัดเก็บตัวอยางทดสอบตามระยะเวลาที่
กําหนด รวมถึงการจัดการใหมีสิ่งจําเปนทั้งหมดในการรักษา
ความสมบูรณของตัวอยางทดสอบ
5.37 ตองมีการชี้บงตัวอยางทดสอบ การชีบ้ งตองคงอยูตลอดอายุ
ของตัวอยางในหองปฏิบัติการ
5.38 ในการรับตัวอยางทดสอบ ตองบันทึกความผิดปกติใด ๆ
ในกรณีที่มีขอสงสัยใหสอบถามสํานักงาน เพื่อรับคําแนะนํา
เพิ่มเติมกอนดําเนินการทดสอบตอไป
5.39 ตองมีการควบคุมคุณภาพเพือ่ เฝาระวังความใชไดของการ
ทดสอบ ขอมูลที่ไดตองไดรับการบันทึกไวในลักษณะที่
สามารถตรวจสอบแนวโนมตาง ๆ ได และตองใชวิธีทางสถิติ
ในการทบทวนผลตาง ๆ (ถาทําได) การเฝาระวังนี้ตองมีการ
วางแผนและทบทวน และอาจรวมถึงวิธีดังตอไปนี้ หรือวิธีอื่น
ที่เหมาะสม
การเขารวมในการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ
หรือโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ
การทดสอบซ้ําโดยวิธีการเดิมหรือตางวิธี
การทดสอบซ้ําอีกโดยตัวอยางที่เก็บไว
การหาสหสัมพันธของผลที่ไดสําหรับลักษณะที่แตกตางกัน
ของตัวอยาง
5.40 ตองมีการวิเคราะหขอมูลผลการควบคุมคุณภาพ เมื่อพบวา
อยูนอกเกณฑควบคุมที่กําหนดไว จะตองดําเนินการตาม
แผนที่วางไว เพื่อแกไขปญหาและปองกันไมใหมีการรายงาน
ผลการทดสอบที่ไมถูกตอง
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
รายการ

5.41 รายงานผลการทดสอบ อยางนอยตองประกอบดวยขอมูล
ดังตอไปนี้
ชื่อผลิตภัณฑ หมายเลขมาตรฐานทางเทคนิคของ กทช.
หมายเลขตัวอยางที่ทําการทดสอบ
ชื่อและที่อยูของหองปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผลการทดสอบ และมีการชี้บงแตละหนา
เพื่อใหมั่นใจวาหนานั้นเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการ
ทดสอบ และมีการชีบ้ งอยางชัดเจนถึงการสิ้นสุดรายงานผล
การทดสอบ รายละเอียด สภาพ และการชี้บงตัวอยางที่ทํา
การทดสอบ
วันเดือนปท่รี ับตัวอยาง และวันเดือนปที่ทดสอบ
ผลการทดสอบ
ชื่อตําแหนง และลายมือชื่อของผูทดสอบ ผูทบทวนผล หรือ
การชี้บงอื่นที่เทียบเทาของบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการออก
รายงานผลการทดสอบ
ขอความที่ระบุวา รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอยางที่นํามา
ทดสอบ
5.42 การแกไขขอความในรายงานผลการทดสอบที่ออกไปแลว
ตองทําโดยเอกสารเพิ่มเติมเทานั้น หรือโดยการถายโอน
ขอมูล ซึ่งตองมีขอความ “รายงานเพิ่มเติมของรายงานผล
การทดสอบ หมายเลข …….” หรือขอความอื่นที่เทียบเทาอยู
ดวย การแกไขดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดนี้
ในกรณีที่จําเปนตองออกรายงานผลการทดสอบฉบับที่
สมบูรณใหม ตองชีบ้ งเฉพาะและตองมีการอางอิงถึงเอกสาร
ตนฉบับเดิมที่ออกแทนดวย
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
สวนที่ 6 เอกสารแนบทายแบบคําขอ
(สําหรับผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบประเภทที่สอง)
คูมือคุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบตามขอกําหนดในมาตรฐาน มอก.17025-2548
หรือมาตรฐานที่เทียบเทา
รายการ
6.1 ระบบการดําเนินการของหองปฏิบัติการเปนแบบ
ก. หองปฏิบัติการถาวร
ข. หองปฏิบัติการนอกสถานที่
ค. หองปฏิบัติการชั่วคราว
ง. หองปฏิบัติการเคลื่อนที่
6.2 มีการระบุความรับผิดชอบของตําแหนงสําคัญในองคกรที่มี
ความเกี่ยวของ/กระทบตอกิจกรรมการทดสอบของ
หองปฏิบัติการในกรณีที่หองปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งของ
องคกรที่มีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการทดสอบ
6.3 มีบุคลากรทั้งดานบริหารและวิชาการพรอมอํานาจหนาที่
และทรัพยากรที่จําเปน
6.4 มีการจัดการเพื่อใหแนใจวาการบริหารงานและบุคลากรมี
ความเปนอิสระจากการคาดานการเงิน หรือความกดดัน
อื่น (ทั้งภายในและภายนอก) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอ
คุณภาพของงาน
6.5 มีนโยบาย และขั้นตอนการดําเนินการในการปองกันและ
รักษาความลับของขอมูลลูกคา และสิทธิของผูใชบริการ
รวมทั้งขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสและการสงผานผลการ
ทดสอบ
6.6 มีนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการหลีกเลี่ยง
ความเกี่ยวของใดๆ ในกิจกรรมที่เสี่ยงตอความเชื่อถือใน
ดานความสามารถ ความเปนกลาง การตัดสิน หรือการ
ดําเนินการดวยความซื่อสัตยตอวิชาชีพ
6.7 มีแผนภูมิแสดงการจัดองคกร โครงสรางการบริหารของ
หองปฏิบัติการ และตําแหนงของหองปฏิบัติการในองคกร
ใหญ ตลอดจนความสัมพันธระหวางระบบคุณภาพกับการ
บริหาร การดําเนินการทางวิชาการ และการบริการของหนวย
สนับสนุน
6.8 ระบุอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ
ระหวางกันของทุกตําแหนงที่บริหาร ปฏิบัติ หรือทวนสอบงาน
ที่มีผลตอคุณภาพของการทดสอบ
6.9 จัดใหมีการควบคุมงานที่เพียงพอ
6.10 มีผูบริหารดานวิชาการ ที่มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการทั้งหมดและการจัดหาทรัพยากรที่จําเปน
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
รายการ
6.11 ระบุผูจัดการดานคุณภาพ ที่มีหนาที่รับผิดชอบระบบ
คุณภาพและการนําระบบคุณภาพไปใชปฏิบัติ ที่
สามารถติดตอกับผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจตัดสินใจ
ในนโยบายหรือทรัพยากรของหองปฏิบัติการ
6.12 ระบุผูปฏิบัติงานแทนตําแหนงสําคัญ
6.13 ระบุนโยบายและการดําเนินการใหมั่นใจวาบุคลากรของ
หองปฏิบัติการตระหนักถึงความเกี่ยวของและความสําคัญ
ของกิจกรรมของเขา และการมีสวนรวมเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของระบบบริหารงาน
6.14 ระบุนโยบายและการดําเนินการใหมั่นใจวาผูบริหารระดับสูง
มีการกําหนดกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมภายใน
หองปฏิบัติการเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของระบบการ
บริหารงาน
6.15 ระบุนโยบายเกี่ยวกับการจัดทํา นําไปใช และรักษาระบบการ
บริหารงานที่เหมาะสมกับขอบขาย รวมทั้งจัดทําเอกสารตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ
6.16 มีการกําหนดถอยแถลงนโยบายคุณภาพที่ประกาศโดย
ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งวัตถุประสงคโดยรวม
6.17 ผูบริหารระดับสูงจัดใหมีหลักฐานของความมุงมั่นที่จะพัฒนา
ไปใชซึ่งระบบการบริหารงาน และปรับปรุงความมี
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
6.18 ผูบริหารระดับสูงสื่อสารใหองคกรทราบถึงความสําคัญของ
ความเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา เชนเดียวกับการ
คํานึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบ
6.19 แสดงโครงสรางของเอกสารระบบคุณภาพ รวมถึงการ
เชื่อมโยงระหวางคูมือคุณภาพ กับขั้นตอนการดําเนินการ
6.20 ระบุบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการ
วิชาการและผูจัดการคุณภาพ
6.21 ระบุนโยบายและการดําเนินการใหมั่นใจวาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานซึ่งไดมีการวางแผนและได
นําไปใชปฏิบัตแิ ลว ผูบริหารระดับสูงมั่นใจวายังคงไวซึ่ง
ความสมบูรณของระบบการบริหารงานไวได
6.22 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการควบคุม
เอกสารในระบบคุณภาพทั้งหมด
6.23 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการทบทวน
คําขอ ขอเสนอการประมูล และขอตกลง/ขอสัญญา
6.24 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการการจางเหมาชวง
(กรณีที่มีกิจกรรมจางเหมาชวง)

ภาคผนวก ก

โปรดทํา
เครื่องหมาย
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อางอิง มอก.
อางอิง
17025-2548 คูมือคุณภาพ
หรือเทียบเทา
4.1.5 (i)

หมายเหตุ

4.1.5 (j)
4.1.5 (k)

4.1.6

4.2.1

4.2.2
4.2.3

4.2.4

4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.3
4.4
4.5

หนา 13 จาก 15
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
รายการ
6.25 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการคัดเลือก
และจัดซื้อสินคา และบริการที่ใช รวมทั้งการจัดซื้อ ตรวจรับ
และจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลือง
6.26 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการใหบริการ
ลูกคา
6.27 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการจัดการกับ
ขอรองเรียน
6.28 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการเมื่อพบวางาน
ทดสอบ หรือผลทดสอบไมเปนไปตามขั้นตอนการ
ดําเนินการของตนเอง หรือไมเปนไปตามความตองการของ
ลูกคา
6.29 ระบุนโยบายในเรื่องการปรับปรุง
6.30 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการปฏิบัติการ
แกไข
6.31 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการปฏิบัติการ
ปองกัน
6.32 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการเพื่อการชี้บง
รวบรวม ทําดัชนี การเขาถึงขอมูล การจัดเรียง การเก็บ
รักษา การดูแล และการทําลายบันทึกคุณภาพ และ
บันทึกวิชาการตาง ๆ
6.33 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
6.34 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการทบทวนของ
ฝายบริหาร
6.35 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการระบุความ
ตองการฝกอบรม
6.36 ระบุนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสถานที่และภาวะแวดลอม
6.37 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการสําหรับการทดสอบ
ในขอบขายที่ขออนุญาต
6.38 มีเอกสารคําแนะนําการใชเครื่องมือที่เกี่ยวของ
6.39 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการพิสูจน
ความใชไดของวิธีการทดสอบ (กรณีใชวิธีการทดสอบที่
ไมเปนมาตรฐาน)
6.40 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการประมาณ
คาความไมแนนอนของการวัด
6.41 ระบุนโยบายและการจัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ถายโอนขอมูล
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อางอิง มอก.
อางอิง
17025-2548 คูมือคุณภาพ
หรือเทียบเทา
4.6

หมายเหตุ

4.7
4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13

4.14
4.15
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.5

5.4.6
5.4.7.1

หนา 14 จาก 15
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แบบคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
รายการ
6.42 ระบุนโยบายเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร หรือเครื่องมือ
อัตโนมัติเมื่อมีการใชเครื่องมือดังกลาวในการประมวลผล
บันทึก รายงาน เก็บรักษา หรือดึงขอมูลทดสอบมาใช และมี
ขั้นตอนการดําเนินการในการปองกันขอมูลใหถูกตอง และ
เปนความลับ
6.43 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการควบคุม
เครื่องมือ
6.44 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการสําหรับการ
จัดการที่ปลอดภัย การเคลื่อนยาย การเก็บ การใชและการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ
6.45 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการตรวจสอบ
ระหวางใชงานของเครื่องมือ
6.46 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการเพื่อความมั่นใจ
วาสําเนา เชน ในคอมพิวเตอรซอฟตแวรไดมีการทําให
ทันสมัยอยางถูกตอง ในกรณีที่เกิดคา correction factors
จากการสอบเทียบ
6.47 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการสอบกลับไดของการ
วัด
6.48 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดและมาตรฐานอางอิง (ถามี)
6.49 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการตรวจสอบ
ระหวางใชงานของมาตรฐานอางอิง (ถามี)
6.50 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการสําหรับการจัดการที่
ปลอดภัย การขนสง การเก็บ และการใชมาตรฐานอางอิง
และวัสดุอางอิง (ถามี)
6.51 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการสําหรับการชัก
ตัวอยาง (ถามี)
6.52 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการในการขนสง การรับ
การจัดการ การปองกัน การเก็บรักษา และ/หรือการทําลาย
ตัวอยางทดสอบ
6.53 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการเพื่อปองกันการ
เสื่อมสภาพ การสูญหาย และการเสียหายที่จะเกิดกับ
ตัวอยาง
6.54 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ
ผลการทดสอบ
6.55 ระบุนโยบายและขั้นตอนการดําเนินการรายงานผล
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โปรดทํา
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อางอิง มอก.
อางอิง
17025-2548 คูมือคุณภาพ
หรือเทียบเทา
5.4.7.2

หมายเหตุ

5.5
5.5.6

5.5.10
5.5.11

5.6
5.6.1
5.6.3
5.6.3.3
5.6.3.4

5.7
5.8
5.8.1
5.8.4

5.9
5.10

หนา 15 จาก 15
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ภาคผนวก ข

หลักเกณฑและวิธีการตรวจประเมินความสามารถหนวยตรวจสอบ

หลักเกณฑและวิธีการตรวจประเมินความสามารถหนวยตรวจสอบ
หลักเกณฑการตรวจประเมิน
(๑) การตรวจประเมิ นหน วยตรวจสอบประเภทที่ ห นึ่ง ใหนํ า หลัก เกณฑ ก ารตรวจประเมิ น ตาม
ภาคผนวก ก (หลัก เกณฑการยอมรับความสามารถของหอ งปฏิ บัติการทดสอบสวนราชการ องคก ารของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ รวมทั้งสถาบันอิสระภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ยังไมไดรับการรับรอง
ตาม มอก. ๑๗๐๒๕ ในขอบขาย มอก. ที่เกี่ยวของ) แนบทายประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตั้งผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาปรับใชโดยอนุโลม ซึ่งมีหัวขอการประเมินเปนไปตาม ภาคผนวก ก (สวนที่ ๕) ของประกาศนี้
(๒) การตรวจประเมินหนวยตรวจสอบประเภทที่สอง ใหใชหลักเกณฑตามขอกําหนดของมาตรฐาน
มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ ซึ่งมีหัวขอการประเมินเปนไปตาม ภาคผนวก ก (สวนที่ ๖) ของประกาศนี้

วิธีการตรวจประเมิน
(๑) ตรวจสอบเบื้องตน ณ สถานที่ตั้งหองปฏิบัติการทดสอบของหนวยตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ
ความพรอมและรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
ในกรณีที่หนวยตรวจสอบไมพรอมที่จะใหตรวจประเมิน และจําเปนตองใชเวลาในการปรับปรุง
แกไขนานเกินกวา ๖ เดือน หลังจากการตรวจสอบเบื้องตน สํานักงานอาจแจงพิจารณายกเลิกคําขอ
(๒) ภายหลังจากการตรวจสอบเบื้องตน สํานั กงานอาจพิจารณาใหมี การตรวจประเมิ นเบื้ องต น
ตามที่เห็นสมควรได
(๓) การตรวจประเมินความสามารถหนวยตรวจสอบ กระทําโดยกลุมผูประเมิน ซึ่งสํานักงานแตงตัง้
จากผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทําการตรวจประเมินตามหลักเกณฑการตรวจประเมินขางตน โดยสํานักงาน
จะแจงรายชื่อผูประเมินใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
(๔) หากผูขอรับใบอนุญาตไมเห็นดวยกับรายชื่อผูประเมิน ใหแจงคัดคานรายชื่อพรอมเหตุผลตอ
สํานักงานเปนลายลักษณอักษร โดยสํานักงานจะพิจารณาและแจงผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
(๕) ในการตรวจประเมิน กลุมผูประเมินจะดําเนินการโดย
(๕.๑) ประเมิ น เอกสารคู มื อ คุ ณภาพของผู ขอรั บใบอนุ ญาต และเอกสารหลั ก ฐานอื่ น ที่
เกี่ยวของตามความจําเปน
(๕.๒) ตรวจประเมิน ณ สถานที่ตั้งหองปฏิบัติการทดสอบ
(๕.๓) กลุมผูประเมินจะแจงผลการตรวจประเมินเปนลายลักษณอักษรใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบ หากพบขอบกพรอง ผูขอรับใบอนุญาตจะตองดําเนินการแกไขขอบกพรองใหแลวเสร็จภายใน ๓ เดือน
(๕.๔) กลุ ม ผู ประเมิ นดํ า เนิน การตรวจติด ตามการแก ไขข อ บกพร อ ง หากกลุ ม ผู ประเมิ น
พิจารณาการแกไขขอบกพรองแลว เห็นวาการแกไขยังไมสมบูรณเปนที่ยอมรับ อาจพิจารณาอนุญาตใหขยาย
ระยะเวลาตอไปอีกไมเกิน ๑ เดือน ทั้งนี้ หากผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถแกไขขอบกพรองที่มีขึ้นใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กํ าหนดดัง กลา ว ตอ งแจง ความคื บหนา ในการดํา เนิ นการแกไ ข พร อมชี้แจงเหตุ ผล เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของสํานักงาน
ภาคผนวก ข

หนา 1 จาก 5

(๖) สํานักงานจะนําผลการตรวจประเมินของคณะผูประเมินที่ไดมาทําการพิจารณาและทบทวน กอน
นําเสนอประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตของคณะกรรมการ
(๗) สํานักงานอาจมอบหมายใหหนวยงานอื่นที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสม ทําหนาที่
แตงตั้งกลุมผูประเมิน และรับผิดชอบการตรวจประเมินตามภาคผนวกนี้แทนสํานักงานได โดยจะแจงใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษรกอน
[ที่มา: เอกสาร ขอกําหนดทั่วไปวาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองหองปฏิบัติการ ของ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม]

หลักเกณฑสําหรับผูประเมิน
(๑)

นิยาม
กลุมผูประเมิน หมายถึง คณะบุคคลที่ทําหนาที่ประเมินความสามารถของหนวยตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบดวยผูประเมิน ๓ ประเภท คือ ผูประเมิน ผูประเมินดานวิชาการ และหัวหนาผูประเมิน
ผูประเมิน (assessor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑนี้ และมีประสบการณการ
ประเมินครบตามคุณสมบัติผูประเมิน
ผูประเมินดานวิชาการ (Technical assessor) หมายถึง สมาชิกในกลุม ผูป ระเมินซึง่ เปนบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑนี้ ทําหนาที่ประเมินความสามารถทางวิชาการของหนวยตรวจสอบ ตาม
ขอบขายการใหบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ขอรับใบอนุญาต
หัวหนาผูประเมิน (Lead assessor) หมายถึง สมาชิกในกลุมผูประเมินซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑนี้ มีประสบการณการประเมินครบตามคุณสมบัติหัวหนาผูประเมิน และไดแสดงความสามารถใน
การเปนผูนํา ตัดสินใจ และกํากับดูแล ประสานการประเมินระบบการจัดการคุณภาพของหนวยตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิ ภาพ โดยอาจทําหนาที่ เป นผูประเมิน ทางวิชาการได ดวย หากมี คุณสมบั ติครบถวนตามคุ ณสมบัติ ผู
ประเมินดานวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ (Technical expert) หมายถึง สมาชิกในกลุมผูประเมินที่ทําหนาที่ให
คําแนะนําทางวิชาการในขอบขายการใหบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ขอรับใบอนุญาต แตมี
คุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑนี้ โดยทั่วไปตองทําการตรวจประเมินรวมกับผูประเมินที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑนี้
เจ า หน า ที่ ผู รั บผิ ด ชอบคํ า ขอ (Case officer) หมายถึ ง เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ ห
คําแนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑและ/หรือขอกําหนดของคณะกรรมการในการขอรับใบอนุญาต รวมทั้งทําหนาที่
ติดตอประสานงานและติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตาง ๆ และอาจทําหนาที่เปนผูประเมินไดดวย หากมี
คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑนี้
(๒)

องคประกอบกลุมผูประเมิน
องคประกอบและขนาดของกลุมผูประเมิน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน และขอบขาย
การใหบริการทดสอบที่ยื่นขอใบอนุญาต
โดยทั่วไป กลุมผูประเมินจะประกอบดวยบุคคลอยางนอย ๒ ประเภท ไดแก หัวหนาผูประเมิน
และผูประเมินทางวิชาการ ทั้งนี้ องคประกอบของกลุมผูประเมินจะตองมีความรูความสามารถในการประเมิน
ครอบคลุมครบถวนตามขอบขายที่จะตรวจประเมิน
ภาคผนวก ข

หนา 2 จาก 5

ในกลุมผูประเมิน อาจมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบคําขอ และผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ เขารวมเปน
สมาชิกในกลุมผูประเมินไดตามความจําเปน
(๓)

หนาที่ของผูประเมิน
วัตถุประสงคของการประเมิน คือ การประเมินความสามารถทั้งหมดของหนวยตรวจสอบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต โดยทําการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบกับขอกําหนดใน
มาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด กลุมผูประเมินมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ในการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอตอสํานักงาน
ผูประเมิน มีหนาที่
- ศึกษาคูมือคุณภาพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการประเมินตามที่ไดรับมอบหมาย
จากกลุมผูประเมิน
- ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบโดยละเอียด ทั้งในแงของความเหมาะสม ความ
เพียงพอ ความถูกตอง และครบถวนตามขอกําหนดในมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ และตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด ดวยความเปนธรรม
- จัดทํารายงานรายละเอียดการประเมินในสวนที่ไดรับมอบหมายจากกลุมผูประเมิน
ผูประเมินดานวิชาการ มีหนาที่เชนเดียวกับผูประเมิน และมีหนาที่ประเมินความสามารถดาน
วิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย
หัวหนาผูประเมิน มีหนาที่เชนเดียวกับผูประเมิน และมีหนาที่ดังตอไปนี้
- ควบคุมและประสานงานกิจกรรมการประเมิน
- เปนผูนํากลุมในการประเมิน
- รับผิดชอบการประเมินคูมือคุณภาพของหนวยตรวจสอบ โดยอาจมอบหมายใหสมาชิกใน
กลุมผูประเมินรับผิดชอบการประเมินในกิจกรรมที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
- เตรียมแผนการประเมิน
- เปนผูตัดสินใจในกรณีที่ตองการขอยุติเพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน
- สรุปและรายงานสิ่งที่ตรวจพบจากการประเมินแกผูแทนหนวยตรวจสอบ
- ประเมินผลการแกไขขอบกพรอง
- รวบรวมและจัดทํารายงานเสนอสิ่งที่ตรวจพบจากการประเมิน และผลการประเมินการแกไข
ขอบกพรองเสนอตอสํานักงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคําขอ มีหนาที่
- ให คํา แนะนํ า แก ก ลุม ผู ประเมิน เกี่ยวกั บหลั กเกณฑ วิ ธีก าร และเงื่ อนไขที่ ค ณะกรรมการ
กําหนดในการออกใบอนุญาตใหแกหนวยตรวจสอบ
- ประสานงานระหว า งกลุ ม ผู ประเมิ น และหน วยตรวจสอบที่ ถู ก ประเมิ น เพื่ อ ให ก ารออก
ใบอนุญาตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๔)

คุณสมบัติของผูประเมิน
ผูประเมิน ตอ งมีคุ ณสมบั ติเ กี่ยวกับการศึ กษา ความรู และทักษะ ประสบการณ ทํา งาน และ
ประสบการณประเมินดังตอไปนี้
การศึกษา
- ตองสําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับวุฒิขั้นต่ําอนุปริญญาที่มีพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
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- ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวาวุฒิขางตน ตองมีประสบการณดานการทดสอบไมนอยกวา
๑๐ ป
ความรูและทักษะ
- ผูประเมินตองเขาใจหลักการพื้นฐานของขอกําหนดในมาตรฐาน มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘
เขาใจหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด มีความรูทั่วไปดานระบบคุณภาพของหนวยตรวจสอบที่ตรวจประเมิน
และสามารถติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการพูดและการเขียน
- ผูประเมินดานวิชาการตองมีความรูและทักษะเชนเดียวกันกับของผูประเมิน และตองมีความรู
และทักษะเฉพาะดานวิชาการในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอใบอนุญาต
- หัวหนาผูประเมินตองมีความรูและทักษะเชนเดียวกันกับของผูประเมิน มีทักษะในการบริหาร
จัดการกลุมผูประเมินอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรูที่จําเปนสําหรับตัดสินการดําเนินการของหนวยตรวจสอบ
ประสบการณทํางาน
- ผูประเมินต องมีประสบการณ ทํางานอยา งนอย ๒ ปใ นตําแหนงบริหาร หรือ วิชาชี พ หรื อ
วิชาการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสินใจ
- ผูประเมินดานวิชาการตองมีประสบการณทํางานอยางนอย ๔ ปในหนวยตรวจสอบ โดยอยาง
นอย ๒ ป ตองอยูในหรือเกี่ยวเนื่องกับขอบขายการใหบริการทดสอบที่ขอรับใบอนุญาต
- หัวหนาผูประเมินตองมีประสบการณทํางานอยางนอย ๔ ปทางดานวิชาการ ซึง่ อยางนอย ๒ ป
ตองอยูในหรือเกี่ยวเนื่องกับการประเมินระบบคุณภาพ การบริการคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพ
การฝกอบรม
- ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ประสบการณประเมิน
- ผูประเมินต องเข ารวมสังเกตการณการประเมิ นเต็ม รูปแบบ ณ สถานที่ตั้งห องปฏิ บัติการ
ทดสอบ อยางนอย ๑ ครั้ง
- ผูประเมินดานวิชาการตองเขารวมประเมินเต็มรูปแบบ ณ สถานที่ตั้งหองปฏิบัติการทดสอบ
ในฐานะผูสังเกตการณหรือผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ อยางนอย ๑ ครั้ง
- หัวหนาผูประเมินตองมีประสบการณการประเมินเต็มรูปแบบ ณ สถานที่ตั้งหองปฏิบัติการ
ทดสอบ อยางนอย ๕ ครั้ง
คุณสมบัติอื่นของผูประเมิน
- เปดเผยและเปนกลาง
- มีทักษะในการวิเคราะหและมีความแมนยํา
- ตรวจประเมินจากหลักฐานที่มีอยูอยางยุติธรรม
- ตรวจประเมินตามความเปนจริงโดยปราศจากอคติ
- ปฏิบัติตอบุคคลที่เกี่ยวของในทางที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของการประเมิน
- ดําเนินการประเมินโดยไมไดนําไปสูความขัดแยง
- ตรวจประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
(๕)
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จรรยาบรรณ
- ผูประเมินตองรักษาจรรยาบรรณและชื่อเสียงในการประเมิน โดยใหครอบคลุมถึง
- ปฏิบัติอยางมืออาชีพ แมนยํา และไมลําเอียง
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- ในกรณีที่มีความสัมพันธใด ๆ กับผูถูกประเมินหรือผูที่จะถูกประเมิน ไมวาจะเปนการนําไปสู
ความขัดแยงหรือการแขงขันซึ่งอาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตองแจงความสัมพันธใหสํานักงานทราบ
- ไมออกความเห็นหรือเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมิน นอกจากไดรบั ความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจากผูถูกประเมินและสํานักงานแลว
- ไมจงใจสื่อสารในทางที่ผิดหรือทางที่มีอาจผลเสียตอความเปนกลางของการประเมิน
[ที่ ม า: เอกสาร หลั ก เกณฑ สํ า หรั บ ผู ป ระเมิ น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ/สอบเที ย บ ของ สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม]

-----------------------------
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ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ใบอนุญาตเลขที่ 000
ใบอนุญาตนีใ้ หไวเพื่อแสดงวา
(ชื่อหนวยตรวจสอบ)
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ใหจัดตั้งเปนหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภทที่...
เพื่อใหบริการทดสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ
ตามขอบขายการใหบริการทดสอบที่ปรากฏในเอกสารแนบทาย

ออกให ณ วันที่
ใบอนุญาตสิน้ อายุ วันที่
ลงชื่อ
(

)

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2279 1759 โทรสาร 0 2271 3518

เอกสารแนบทายใบอนุญาตเลขที่ 000
ขอบขายการใหบริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ชื่อหนวยตรวจสอบ:
สถานที่ตงั้ หองปฏิบัติการทดสอบ:
ที่

ผลิตภัณฑที่ทดสอบ

รายการที่ทดสอบ

มาตรฐาน/วิธีการทดสอบที่ใช
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อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการขอรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการขอรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

คาธรรมเนียมในการยืน่ คําขอรับใบอนุญาต
คาธรรมเนียมในการยืน่ คําขอเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงขอบขาย
คาธรรมเนียมในการยืน่ คําขอตออายุใบอนุญาต
คาธรรมเนียมใบอนุญาต

หมายเหตุ: อัตราคาธรรมเนียมนี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
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เงื่อนไขการแสดงเครื่องหมายหรือการอางถึงการไดรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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เงื่อนไขการแสดงเครื่องหมายหรือการอางถึงการไดรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสามารถแสดงเครื่องหมาย
หรืออางถึงการไดรับใบอนุญาตในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการได
(๒) การแสดงเครื่องหมายหรืออางถึงการไดรับใบอนุญาตของหนวยตรวจสอบ จะตองอยูภายใตเงื่อนไขที่
กําหนดในภาคผนวกนี้ ทั้งนี้ ใหถือวาเปนความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบที่จะไมทําใหผูใชบริการหรือ
ผูเกี่ยวของเกิดความเขาใจผิดในขอบขายที่ไดรับอนุญาต ทั้งที่เกี่ยวของกับการออกใบเสนอราคา งานที่ทํา การ
รายงานผล การใชผูรับจางเหมาชวงงาน หรือการโฆษณาถึงกิจกรรมหรือการใหบริการของหนวยตรวจสอบ
(๓) ในการแสดงเครื่องหมายการไดรับใบอนุญาตของหนวยตรวจสอบ ใหแสดงไวที่หนาปกของรายงานผล
การทดสอบที่ออกโดยหนวยตรวจสอบนั้น โดยเครื่องหมายแสดงการไดรับใบอนุญาตจะตองใชขนาด สัดสวน
และสีที่เหมาะสม ตามแบบที่กําหนดดังนี้
(๓.๑) สําหรับหนวยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง ใหใชเครื่องหมายดังตอไปนี้

TTL Type I No. 000

(๓.๒) สําหรับหนวยตรวจสอบประเภทที่สอง ใหใชเครื่องหมายดังตอไปนี้

TTL Type II No. 000

เครื่องหมายการไดรับใบอนุญาตของหนวยตรวจสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สามารถติดตอขอรับไดที่
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(๔)
ดังนี้

หากหนวยตรวจสอบตองการใชขอความอางถึงการไดรับใบอนุญาตของหนวยตรวจสอบ ใหใชขอความ

“......(ชื่อหนวยตรวจสอบ) .......ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในฐานะ
หน วยตรวจสอบประเภทที่ห นึ่ ง /สอง หมายเลข ......” หรือ “NTC licensed telecommunication testing
laboratory Type …… No. ……”
ภาคผนวก จ
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(๕) หนวยตรวจสอบมีสิทธิแสดงการไดรับใบอนุญาตบนเครื่องเขียน สิ่งพิมพ หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของถึง
กิจกรรมในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ไดรับใบอนุญาต ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในภาคผนวกนี้
(๖) หนวยตรวจสอบตองทําการชี้บงใหชัดเจน ถึงรายการทดสอบ หรือผลการทดสอบที่ไมอยูในขอบขายการ
ใหบริการทดสอบไดรับใบอนุญาต แตไดนํามารวมเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการทดสอบกับผลการทดสอบใน
ขอบขายการใหบริการทดสอบที่ไดรับใบอนุญาต
ขอความชี้บงสําหรับรายการทดสอบ หรือผลการทดสอบที่ไมอยูในขอบขายการใหบริการทดสอบทีไ่ ดรบั
ใบอนุญาต ตองแสดงไวที่หนาปกหรือหนาแรกของรายงานผลการทดสอบ และใหใชขอความดังนี้
“ผลการทดสอบที่ทําเครื่องหมาย * ในรายงานผลการทดสอบ ไมอยูในขอบขายการใหบริการทดสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ “Test
item(s) marked * in this report are not included in the scope of conformity assessment of telecommunication equipment licensed by NTC” หรือขอความอื่นที่เทียบเทา
(๗) หนวยตรวจสอบตองไมแสดงการไดรับใบอนุญาตบนรายงานผลการทดสอบ เมื่อไมปรากฏวามีผลที่ได
จากการทดสอบในขอบขายการใหบริการทดสอบที่ไดรับใบอนุญาตในรายงานผลการทดสอบนั้น
(๘) หนวยตรวจสอบตองไมแสดงการไดรับใบอนุญาตในทางใดๆ ที่มีความหมายที่เปนการรับรองเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ
(๙) หนวยตรวจสอบตองไมแสดงการไดรับใบอนุญาตเพื่อสื่อใหเขาใจวาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองของผลการทดสอบ
(๑๐) หนวยตรวจสอบที่ถูกพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต จะตองระงับการแสดงการไดรบั ใบอนุญาต และระงับ
การโฆษณาหรือเผยแพรสิ่งพิมพและเอกสารที่มีการแสดงการไดรับใบอนุญาตทันที นับแตวันที่มีคําสั่งพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต

-----------------------------
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